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أصدر عضو اجلمعية العمومية في النادي العربي ياسر أبل 
بيانا ردا على ما جاء في املؤمتر الصحافي جلاس���م عاشور جاء 
فيه: نوجه كالمنا وكلنا يقني بان املخاطب بهذا الكالم يعلم متاما 
من نحن، ويعلم متاما من أبناء النادي العربي الذين قدموا الغالي 
والنفيس لهذه القلعة، ألن هذه القلعة تستحق منا الكثير، ونحن 
على أمت االستعداد لتقدمي كل ما منلك لهذه القلعة حبا وكرامة لها 
وألبنائها، وقد آثرنا على أنفسنا أن نبحث عن مصالح النادي بعيدا 
عن أي مصالح ومكتسبات شخصية، لذلك سعينا لتشكيل القائمة 
التوافقية التي نعتقد أنها متلك روح الشباب والقيادة واخلبرة 
الت���ي تؤهلها لإلجناز الذي يبحث عن���ه كل أبناء النادي العربي 
ويشهد اهلل اننا سعينا السعي احلثيث حملاولة تضميد جراح هذا 

النادي واتخذنا كل السبل ملداواته فنسأل اهلل التوفيق.
ليعلم اجلميع ان صمتنا وسكوتنا في األيام املاضية هو صمت 
احملب املخلص للنادي العربي وهو صمت املسؤول واملقدر لواقع 
األمر، وهو صمت أهل العهود واملواثيق الى ان جاء الوقت لنهاية 
الصمت ووضع حد لألمور، تلقينا اإلس���اءات وسكتنا واليوم ال 
نقبل ولن نسكت وليسمعها من يريد ان يسمع بعد مزج احلقائق 

واتهامنا مبا ليس فينا.
خرج علينا جاسم عاشور اخيرا أمام الكثير من وسائل اإلعالم 

ولوح وهدد بكشف من خان العهود واملواثيق 
وال يعل���م ان م���ن بني من هاجمه���م اثنني من 
عمالقة النادي العربي وقلبه النابض وهما العم 
عبدالرحمن الدولة والعم جاسم السبتي، فواهلل 
لو كانت اإلساءة واالتهام موجهني لشخصنا لكان 
لنا موقف أقل حدة، ولكن لألس���ف طالت هذه 
اإلساءات من نعتقد والكثير غيرنا انهم رموز 

النادي الذين ال نقبل ان تتم اإلساءة لهم.
واآلن سيعلم أبناء النادي العربي واألسرة 
العرباوية من ه���م أهل العقود واملواثيق ومن 
خان العهد وامليثاق، فما جاء في الوثيقة التي 
دندن وطنطن حولها جاس���م عاش���ور رسمت 
»سياس���ة عامة« ملا نطمح الى ان يسير عليه 
العربي مستقبال والهدف من الوثيقة هو تقدمي 

مصلح���ة النادي على اي مصلحة ش���خصية، فاليوم من وقعوا 
على هذه الوثيقة آثروا أال يرشحوا أنفسهم وسعوا ألن يجمعوا 
ما يتفق علي���ه العدد األكبر من العرباوية في قائمة واحدة دون 
ان يلتفتوا إلى اي صلة عائلية او فكرية وامنا وضعوا مصلحة 
النادي أوال وجتمعوا ثانيا فش���كلوا قائمة برئاسة سمير سعد، 

إال انه ولألس���ف فإن احد املوقعني وهو جاسم 
عاش���ور يرى ان مصلحت���ه أولى من مصلحة 
العربي والدليل اعتقاده ان مسألة ترشحه »خط 
أحمر« حتى لو كان هذا الترش���يح يشكل عدم 

توافق وتأزميا وخرقا للعهود واملواثيق.
فالسؤال إلى جاسم عاشور: هل من متسك 
بأن ترش���يحه خ���ط أحمر قد الت���زم بعهوده 

مواثيقه؟
هل من اشترط الرئاسة في حال عدم ترشيح 
العم عبدالرحمن الدولة او ياسر أبل للرئاسة 
ق���د التزم بالعهود واملواثيق؟ أم هل من رفض 
الترشيح رغبة منه في خلق التوافق بني العرباوية 

هو من خان العهد وامليثاق؟
أم هل من س���عى جلم���ع كل أطياف النادي 

العربي في قائمة واحدة هو الذي خان العهد وامليثاق؟
اعلم يا جاس���م عاش���ور اننا نحن أهل العهود واملواثيق وما 
دافعنا عنه طبقناه عمليا والوثيقة التي كشفتها هي إدانة حقيقية 
لك قبل ان تدين بها اآلخرين واننا نشهد الرأي العام وعلى وجه 
اخلصوص كل املنتم���ني للقلعة اخلضراء حول من خان العهود 

واملواثيق، ومن سبق غيره لترشيح نفسه دون اي اعتبار إليجاد 
حل توافقي يخدم العربي والوثيقة التي كشفتها هي إدانة حقيقية 

لك قبل ان تدين بها اآلخرين.
لألسف، لم نتصور يوما ان نوجه مثل هذا الكالم بحق شخص 
خدم النادي، وكان لعائلته دور كبير وإس���هامات كبيرة لصالح 
القلعة اخلضراء، إال ان اإلساءات البالغة وخلط األوراق جعالنا 
مجبرين على الرد وحرصا ووفاء منا بالدفاع عن رجاالت النادي 
وهم من طالهم االتهام، لألس���ف، وهم الع���م عبدالرحمن الدولة 

والعم جاسم السبتي.
وليعلم كل من يعتقد اننا ممنوعون من الترشيح بأن اعتقاده 
خاطئ فنحن قدمنا استقالتنا من مجلس اإلدارة السابق )املنحل( 
واالستقالة مقبولة من تاريخ تقدميها ومبستند رسمي صادر من 
الهيئة العامة للشباب والرياضة، ولو كانت لدينا رغبة لسلكنا كل 
السبل القانونية التي ستنتهي بترشيحنا إال اننا وبرغبة صادقة 
رأينا ان نكون داعمني ومساندين لقائمة نعتقد انها ستكون على 

قدر املسؤولية وستنهض بالنادي لإلجنازات من جديد.
وختاما نق���ول: يجب علينا أال نحول أرض العربي الى ارض 
خصبة للصراعات واألزمات وكفانا فرقة ومتزيقا للنادي ولنتفق 

على حب نادينا.

أكد اإلعالن عن قائمة جديدة تضمهما قريبًا

عاشور: يدي بيد الكاظمي لمصلحة العربي ومبدأ التزكية مرفوض

مبارك الخالدي
ابناء  أعل����ن رئيس قائم����ة 
النادي العربي جاس����م عاشور 
عن اتصاالت بني قائمته وقائمة 
رئي����س النادي الس����ابق جمال 
الكاظمي، لتشكيل قائمة موحدة 
خلوض انتخابات مجلس ادارة 
النادي املقبلة، مش����يرا الى ان 
مبدأ التزكي����ة اصبح مرفوضا 
لعدم التزام اآلخرين بوعودهم 
وباملواثي����ق التي قطعوها على 

انفسهم.
ج����اء ذل����ك خ����الل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده عاش����ور 
امس على مسرح املرحوم احمد 
الرومي في العربي، وتطرق الى 
اسباب تراجع نتائج كل االلعاب 
في النادي في املواسم االخيرة، 
مقدما رس����ما بيانيا يشير الى 
مركز الن����ادي في كأس التفوق 
العام منذ موس����م 1994-1993، 

عندما كان النادي يحتل املركز 
الثاني، حتى موسم 2006-2005 
حيث اصبح الن����ادي يقبع في 
املركز التاسع، الفتا الى ان هذا 
التراجع، جاء بعد ظهور نتائج 

االنتخابات في عام 1997.
وارجع عاشور هذا التدهور 
الى تغليب املصالح الشخصية 
للبعض عل����ى مصلحة النادي 
وق����ال: ان النجاحات الس����ابقة 
عندما كنت في مجلس االدارة، 
حتققت ألننا كنا نعمل ملصلحة 
النادي، وليس ملصالح شخصية، 
وكنا نحصل على بطوالت، وكان 
النادي يضم 17 لعبة من مختلف 

االلعاب.
ولكن لالس����ف تراجع عدد 
االلع����اب ال����ى 6 الع����اب فقط، 
وكأنه ناد تخصصي الن بعض 
االشخاص لديهم مصالح ومنافع 
شخصية، مشيرا الى نتائج كرة 

القدم خالل تولي املدرب املصري 
محسن صالح مهام التدريب.

وكشف انه رفض طلب الهيئة 
العامة للشباب والرياضة، تقليص 
عدد االلعاب ف����ي النادي ولكن 
االدارة التي تولت مهام النادي 
بعد انتخابات 97، نفذت هذا القرار 
اقناعها اعض����اء اجلمعية  بعد 
العمومي����ة، الفتا الى ان النادي 
الوحيد الذي طب����ق هذا القرار 
العربي، وبسببه تراجعت  هو 

نتائجه في كل االلعاب.
واشار الى ان اعضاء اجلمعية 
العمومية مضللون، وال تهمهم 
مصلحة النادي، فيما نحن قائمة 
ابن����اء النادي حتت����رق قلوبنا 
عليه، وال نرضى بخسارته في 

اي لعبة.

التزكية وسماسرة االنتخابات

ولفت عاشور الى ان اول من 

طالب بتزكية مجلس االدارة هم 
ابناء النادي، وقال: قابلت جميع 
رؤساء النادي السابقني، وكبار 
اعضاء اجلمعية العمومية، وابدينا 

تنازلنا عن الرئاسة او املناصب 
التنفيذية ملصلحة النادي، لكن 
البعض كان يستفيد من الوضع 
القائ����م، وال يريد االس����تقرار 

للنادي. اآلن هذا املبدأ مرفوض 
ولن نرضى بالتزكية بعد االن 
النادي، وليست لدينا  ملصلحة 
اية مش����كلة مع الشيخ سلمان 
احلمود، وه����و بالتأكيد تعرف 
على مواقف من حوله وكشفهم 
بعد تولي����ه االدارة املؤقتة في 
الفت����رة االخيرة، اذ وصل االمر 
بالبعض ال����ى الطلب منه عدم 
مكافأة الالعبني، وعندما س����دد 
بعض املبالغ من جيبه اخلاص، 
رفض استرجاع املبلغ الذي دفعه، 
بعد توافر االموال من الهيئة، في 

موقف الفت ليس غريبا عليه.

الموقف من الدولة والسبتي

وانتقد موقف عضوي اجلمعية 
الدولة  العمومي����ة عبدالرحمن 
وجاسم السبتي ومتلصهما من 
املواثيق والعهود التي قطعاها 
على انفس����هما، قائ����ال: حرصا 

على املصلح����ة العامة للنادي، 
مت االتفاق معهما رسميا على ضم 
قائمتي ابناء النادي والعربي في 
قائمة واحدة، كما مت االتفاق على 
تشكيل جلنة من كبار رجاالت 
القائمة اجلديدة لترشيح اعضاء 
مجلس االدارة، مع احلفاظ على 
مب����دأ الثقة وان يك����ون النادي 
العرباوية وليس حكرا  جلميع 
على اح����د، وللجميع احلق في 
البيانات،  التس����جيل وحتديث 
واتاحة الفرصة جلميع الكفاءات 
من اعضاء اجلمعية العمومية، 
لكن لالس����ف لم يلتزم الطرف 
االخر بامليثاق، وأعلن ترشيح 
سمير س����عيد لرئاسة النادي، 
وهو لم يك����ن ضمن القائمتني، 
في التفاف واضح وصريح على 

االتفاق.
واشار عاشور الى ان االتفاق 
االخير مع س����عيد لم يكتب له 

النجاح، الن سعيد اراد مشاورة 
اجلميع واشراكهم، وقام باالتصال 
بنا ومددنا له يد العون، بيد انه 
لم ينجح في مساعيه لعدم ثبات 

الطرف االخر على مواقفه.

االتفاق مع الكاظمي

واعلن عاشور اتفاق قائمته مع 
قائمة اسرة النادي التي يرأسها  
الكاظمي، قائال: ال يوجد  جمال 
الكاظمي،  خالف ش����خصي مع 
وحتى نزاع احملاكم االخير لم يكن 
الكاظمي خصما لنا، واعلن اليوم 
االتفاق مع الكاظمي حول سياسة 
مشتركة ورؤية واضحة املعالم، 
وسأضع يدي بيده ملا فيه اإلعالء 
من شأن النادي، وخالفنا السابق 
كان حول مصلحة النادي فقط، 
وليس هناك مانع ملن يرغب في 
االنضمام للقائمة اجلديدة التي 

ستعلن في وقت قريب.

جانب من احلضورجاسم عاشور متحدثا في املؤمتر الصحافي وإلى جانبه أحمد العمران

ياسر أبل

..وأبل يرد: هل من تمسك بترشحه التزم بالعهود والمواثيق؟!

منافسات قوية بكأس القواسم للبولينغ
أثنى املدير العام لشركة »فاست تلكو« عمر كعكي على جهود 
اللجنة املنظمة لبطولة القواسم للبولينغ، مؤكدا ان شركة »فاست 
تلكو« حريصة وسباقة في دعم الرياضة والرياضيني من الشباب 

الكويتي في شتى املجاالت ملا لها من دور بارز في املجتمع.
وشدد كعكي � خالل زيارته ملقر البطولة � على أن إقامة البطولة 
تهدف إلى اكتش���اف الالعبني اجلدد ودعم املواهب الوطنية الذين 
سيسهمون في حتقيق أفضل النتائج، مبديا إعجابه مبشاركة الالعبني 

وإقبالهم املتواصل للمشاركة مما يعكس جناح البطولة.
من جانبه، توجه املدير الفني للبطولة علي البلوش���ي بجزيل 
الشكر لكل من املدير الشريك احمد الغامن في مجلة »ذوق« واملدير 
العام لشركة »فاس���ت تلكو« عمر كعكي على رعايتهما للبطولة 
وتشجيعهما للرياضة الكويتية والشباب الكويتي احملب لرياضة 

البولينغ.
وأكد البلوشي أن البطولة شهدت منافسات شديدة على املراكز 
األولى، حيث يتصدر القائمة محتال املركز األول فاضل القاسم ويليه 
في املركز الثاني مايك غارس���يا وعبداللطيف العميري في املركز 

الثالث ومازالت املنافسات مستمرة حتى 17 اجلاري.
وختم البلوشي أن باب املشاركة ما زال مفتوحا ملن يرغب في 
التسجيل واملشاركة في البطولة للهواة واحملترفني ومحبي لعبة 
البولينغ. وقد انطلقت البطولة السبت املاضي برعاية مجلة »ذوق« 
وشركة »فاس���ت تلكو« في مقر صالة كوزمو للترفيه والبولينغ 

مبنطقة كيفان، وتستمر حتى 17 اجلاري.

 خسارة قدامى الكويت 
أمام األردن

 خسر املنتخب الوطني للقدامى 
امام نظيره االردني 8 - 10 ضمن 
الالعبني  بطولة رابط���ة قدامى 
العرب الرابعة في خماسيات كرة 
القدم في االردن التي تقام برعاية 
رئيسة رابطة الالعبني االردنيني 
الدوليني الثقافية االميرة هيا بنت 
احلسني. واحرز اهداف املنتخب 
الوطني عيسى عبدالقدوس )3 
اهداف( وناصر العنزي )3 اهداف( 

ومحمد العدواني )هدفني(.
 ويلتق���ي املنتخب الكويتي 
الي���وم نظي���ره اللبناني الذي 
خسر امام فلسطني 1-12 في ختام 
مباريات البطولة التي ستشهد 
ايضا لقاء االردن مع فلسطني في 

لقاء حتديد هوية البطل.

خروج »الهيئة« 
من كأس الوزارات

العامة  الهيئ���ة  خرج فريق 
للش���باب والرياضة من بطولة 
كأس الوزارات واملؤسسات لكرة 
القدم ام���ام فريق الهيئة العامة 
للصناعة 2-3 فيما استهل الدفاع 
مشواره بفوز سهل على الزراعة 

.0-3
وفجر فري���ق قطاع البترول 
مفاجأة قوية على حساب االعالم 
وهزمه 2-0. وبفضل تخطيطه 
اجليد جنح التخطيط في اقصاء 
الصحة بثالثية نظيفة ليتأهل الى 
دور الثمانية مع الفرق الفائزة 

في اليوم االول.

»التمييز« تحدد الحقًا موعدًا لحل 
أو استمرار إدارة السالمية

مبارك الخالدي
قبلت غرفة املشورة التابعة حملكمة التمييز صباح امس الطعن 
املقدم من عدد من اعضاء اجلمعية العمومية بنادي الساملية ضد 
احلكم االستئنافي القاضي بتثبيت ادارة الساملية برئاسة د.عبداهلل 
الطريجي بصفته. واالعضاء هم نوري الربيعان ومحبوب جمعة 

وصالح الهاجري ومحمد بهبهاني وعادل الصراف.
وكان الطاعنون قد اقاموا الدع���وى 2009/1233 مطالبني بحل 
مجلس ادارة النادي اس���تنادا الى املادة 48 من النظام االساس���ي 
املوحد لالندية واالحت���ادات الرياضية التي تنص على انه اذا لم 
يجتمع مجلس االدارة ملدة ثالثة اشهر متصلة فإنه يحل، فأصدرت 
محكمة اول درجة قرارها بحل مجلس ادارة النادي، اال ان املطعون 
ضدهم لم يرتضوا احلكم املشار اليه فلجأوا الى محكمة االستئناف 
التي امرت في وقت سابق بالغاء احلكم املشار اليه واعتباره كأن 

لم يكن.
وحيث ان الطاعنني لم يرتضوا حكم محكمة االستئناف املذكور 
فتقدم���وا بالطعن املاثل امام محكم���ة التمييز حيث بحثته غرفة 
املشورة في جلس���تها املنعقدة صباح امس وقررت قبول الطعن 
لرجاحة اركانه على ان حتدد له جلس���ة الحق���ة لصدور احلكم 
الفصل في القضية إما باس���تمرار مجلس االدارة احلالي برئاسة 

الطريجي وإما حله.

»الشرطة« في البطولة العربية للمالكمة
 

غادر البالد متوجها إلى العاصمة الس���ورية دمش���ق، منتخب 
وزارة الداخلية للمالكمة للمشاركة في بطولة الشرطة العربية التي 
تستضيفها س���ورية خالل الفترة من 4 الى 10 اجلاري. ويترأس 
الوفد املقدم وليد الشهاب، ويضم منتصر موسى مدربا، واملالزم 

أول منصور العجمي وعبداهلل حمد الطليحي العبني.
وكان ف���ي وداع الوفد العقيد عبدالرحمن احلقان نائب رئيس 

االحتاد واملقدم عبداهلل علي العبداهلل مدير االحت��اد باإلناب��ة.
من جانبه، قال العقيد احلقان إن هذه املش���اركة تأتي في إطار 
اهتمام رئيس االحتاد اللواء الشيخ أحمد النواف وأعضاء مجلس 
اإلدارة، وإتاح���ة الفرص���ة أمام ف���رق وزارة الداخلية، لالحتكاك 
واملشاركة في البطوالت اخلارجية في األلعاب الفردية واجلماعية. 

ومتنى أن يحقق الالعبون نتائ��ج جي���دة في البطول��ة.

الشباب والفحيحيل 
لنصف نهائي »الصاالت«

تأهل الش���باب والفحيحيل الى الدور نص���ف النهائي لدوري 
الصاالت لكرة القدم، بفوز االول على الساملية 8-7، والثاني على 
القادسية 7-2 في اجلولة الثانية من ربع النهائي التي ودع خاللها 

الساملية البطولة بعد ان فقد فرصته في التأهل.
ورفع الشباب رصيده الى 8 نقاط، معززا صدارته للمجموعة 
االولى، قب���ل املواجهة االخيرة مع اليرموك األق���رب إلى اللحاق 
ب���ه الى الدور املقبل. في حني غ���رد الفحيحيل وحيدا في صدارة 
املجموعة الثانية ب� 8 نقاط، وضعفت آمال القادس���ية في التأهل 

بانتظار جولة احلسم.

م بوفتين أفضل العب في الدوري الغانم يكرِّ

كاظمة يهزم القادسية في ختام »الطائرة«

العقيد وليد الغامن يكرم عبداهلل بوفتني

فاز كاظمة على القادسية 3-0 في ختام مباريات 
املربع الذهبي لبطولة الدوري للكرة الطائرة ال� 
44، ليؤك���د أحقيته في احراز اللقب الذي ضمنه 

منذ املرحلة السابقة.
وجاءت املباراة لصالح كاظمة الذي بدى على 
العبيه االصرار على تأكيد فوزهم بالبطولة، فيما 
ظهر العبو القادس���ية مبستوى متواضع عكس 
حالة الالعبني بعد فقدانهم للبطولة الثانية هذا 
املوسم، وجاءت نتائج األشواط 25 -23 و19-25 

و18-25.
وبعد ختام مباري���ات املربع الذهبي، واحراز 
كاظمة اللقب، احتل العربي املركز الثاني، والقادسية 

الثالث، والكويت الرابع.
وقام رئيس احتاد الكرة الطائرة كمال األيوبي 

ورئيس نادي كاظمة اس���عد البنوان بتس���ليم 
الكأس وامليداليات للفرق صاحبة املراكز الثالثة 

األولى.
من جانب آخر، كرم أمني السر في احتاد الشرطة 
العقيد وليد الغامن، أفضل العب في الدوري عبداهلل 
بوفت���ني )كاظمة( وقدم له جائزة املرحوم اللواء 
عبداالمير قبازرد، وتأتي اجلائزة تقديرا من احتاد 
الش���رطة لرجاالت الداخلية الذين قدموا الكثير 

خالل مسيرة االحتاد.
وفي هذا اإلطار، قال العقيد الغامن إن اجلائزة 
هي احدى اجلوائز التي يقدمها احتاد الش���رطة 
ألفضل العبي الدوري في جميع األلعاب، وحتمل 
اسما غاليا على قلوب اجلميع، وهو املرحوم اللواء 

عبداالمير قبازرد.

»الهيئة«: انتخابات األندية المنحلة 30 يونيو
مبارك الخالدي

حددت الهيئة العامة للش��باب والرياضة 30 يونيو املقبل موعدا 
النتخابات األندية ال� 8 املنحلة وهي: القادس��ية والنصر واليرموك 
واجلهراء والصليبخات والساحل والتضامن وخيطان. ومن املتوقع 
ان تبادر ادارات هذه األندية الى االعالن عن مواعيد الترشح له���ذه 
االنتخابات قبل هذا املوعد بوقت كاف حس��ب النظام االس���اسي 
املوح���د لالحت���ادات واألندي����ة الرياضي��ة. ومن جهة اخرى 
تداولت األوساط الرياضية صباح امس خبرا عن عزم هيئة الشباب 
والرياضة تأجيل موعد انتخابات العربي املزمع اجراؤها 10 اجلاري 
الى وقت آخر لتزامن املوعد مع جلسة االشكال احملددة من احملكمة 
للفصل في إيقاف تنفيذ احلكم الصادر ملصلحة رئيس مجلس االدارة 
السابق جمال الكاظمي واملتضمن الغاء قرار الهيئة بإسقاط مجلس 

االدارة الذي كان يرأسه.


