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وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر موثوق أنها أقرت بصحة وإجراءات انتخابات األندية في 15 نوفمبر الماضي

محكمة الرياضة الدولية »كاس«: طالل الفهد رئيسًا شرعيًا التحاد الكرة

أ.ف.پ ـ مبارك الخالدي
علمت وكالة الصحافة الفرنس���ية من مصدر موثوق به ان محكمة 
التحكيم الرياضي )كاس( في لوزان أصدرت حكما أمس اعترفت به باحتاد 

الكرة املنتخب في 15 نوفمبر املاضي برئاسة الشيخ طالل الفهد.
وكان���ت )كاس( صادقت على صحة إج���راءات ونتائج انتخابات 
األندي���ة ال� 10 التي ج���رت في 15 نوفمبر املاض���ي، كما أقرت بصحة 
تس���مية الشيخ طالل الفهد رئيسا ش���رعيا الحتاد كرة القدم للدورة 

املقبلة من عمر االحتاد.
يذك���ر أن )كاس( قد أصدرت حكما أوليا في 25 ديس���مبر املاضي 

بإيقاف أي قرارات س���واء لالحتاد الدولي »فيفا« أو اللجنة االنتقالية 
املكلفة بإدارة شؤون احتاد الكرة في الكويت حلني البت بشكل نهائي 
في ش���رعية االحتاد املنتخب في 15 نوفمبر املاضي برئاس���ة الشيخ 

طالل الفهد.
كما أصدرت »كاس« حكمها بتجميد أعمال اجلمعية العمومية لالحتاد 
التي كانت مقررة في 29 ديس���مبر املاضي لتعديل النظام األساس���ي 
وأيضا االنتخابات املقررة في 2 فبراير املاضي النتخاب مجلس إدارة 
االحتاد لدورة مقبلة، وذكرت »كاس« حينها ان هذه اإلجراءات اتخذت 
ملنع »فيفا« واللجنة االنتقالية في الكويت من اتخاذ أي قرار أو إجراء 

أي انتخابات حتى يصدر احلكم بشكل نهائي بشرعية االحتاد املنتخب 
من أندية التكتل ال� 10 برئاسة الشيخ طالل الفهد.

وكانت األندية العشرة وهي: القادسية والنصر والساحل واليرموك 
والفحيحيل وخيطان واجلهراء والصليبخات والتضامن والش���باب، 
قد عقدت جمعية عمومية غير عادية في 15 نوفمبر املاضي وانتخبت 
احتادا جديدا للكرة برئاس���ة الشيخ طالل الفهد إال ان »فيفا« قرر في 
جمعيته العمومية على هامش قرعة كأس العالم في كيب تاون بجنوب 
أفريقيا في أوائل ديسمبر املاضي إمهال الكويت شهرين حلل مشكلة 
احت���اد كرة القدم، وأكد »فيفا« حينها ان على الكويت تعديل القوانني 

الرياضية مبا يتفق مع قوانني االحت���اد الدولي، ممددا بالتالي أعمال 
اللجنة االنتقالية برئاسة الشيخ احمد اليوسف.

وكانت الهيئة العامة للش���باب والرياضة قد أصدرت قرارات بحل 
األندية العش���رة في 14 نوفمبر املاضي وعين���ت جلانا مؤقتة إلدارة 

األندية املنحلة.
واث���ر ذلك قام الفهد برفع الدعوى لدى محكمة التحكيم الرياضية 
الدولي���ة »كاس« ضد االحتاد الدولي )فيفا( متس���ائال ملاذا لم يعتمد 
»فيفا« نتائج االنتخابات وقد أجريت وفق طلبه ووفق النظام األساسي 

لالحتاد الكويتي املعتمد في نوفمبر 2007.

محكمة التحكيم الرياضية أنصفت الشيخ طالل الفهد بحكم تاريخي

خالد اجلاراهلل يوسف البيدان

جانب من انتخابات األندية الحتاد الكرة 15 نوفمبر املاضي

الجاراهلل: شكوانا كانت ضد »فيفا« وليس الكويت

البيدان: االتحاد شرعي منذ البداية ومساعي »الهيئة« فشلت
 مبارك الخالدي

قال الناطق الرسمي باسم أندية األغلبية يوسف 
البي����دان ان قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية 
اثبت صحة مساعينا التي لم حتد في يوم من األيام 
عن النظام األساسي لالحتاد الدولي بل كانت منسجمة 
معه نصا وروحا، وهلل احلمد فإن هذا تأكيد على ان 
احتادنا ش����رعي منذ البداية ولم يكن مخالفا للوائح 
الدولية بل جاءت االنتخابات التي متخضت عن هذا 

االحتاد بعد موافقات دولية متبادلة بهذا الشأن.
وأضاف البيدان: مهما حاولت الهيئة العامة للشباب 
والرياضة إفشال وإبطال هذه اإلجراءات ألهداف في 
نفوس القائمني عليها فإن مس����اعيها فشلت واملكر 
السيئ دائما ال يحيق إال بأهله، فلم نكن يوما من دعاة 
التأزمي للتأزمي او إثارة القالقل في الشارع الرياضي، 

بل كنا ننطلق من حس وطني وإدراك واع لإلجراءات 
الدولية ألننا منلك اخلبرة في هذا املجال ولسنا طارئني 
على الوسط الرياضي حتى نضع الكويت في مأزق 
بسبب عدم معرفتنا لإلجراءات والقوانني وجاء قرار 
محكمة ليثبت ص����واب كل ما قلناه في هذا االجتاه.
ولف����ت البيدان إلى ان األفراح تتوالى على الش����ارع 
الرياضي الذي صبر وج����اء وقت االنفراج، وقال ان 
األحكام الص����ادرة من القضاء احمللي تتوالى باحلق 
يوما بعد يوم وتعدل الوضع املعوج الذي تسبب فيه 
القرار الظالم بحل األندية، كما أنصف القضاء رئيس 
مجلس إدارة الهيئة الس����ابق د.فؤاد الفالح وأعاده 
إلى منصبه، وقبل ذلك اصدر القضاء قرارا تاريخيا 
بعدم دس����تورية املادة اخلامسة من قانون 2007/5 
والتي مت االستناد إليها بإقالة الشيخ طالل الفهد من 

منصبه كنائب للمدير العام للهيئة العامة والشباب 
والرياضة، والي����وم جاء حكم احملكمة الدولية وهي 
أعلى س����لطه قضائية دولية في هذا املجال ليصب 
ف����ي صالح أندية األغلبية ويثبت ان كل ما تعرضنا 
له في الفترة السابقة كان الظلم بعينه.وهنأ البيدان 
الوسط الرياضي باحلكم التاريخي وخاصة الشباب 
الرياضي على هذا احلكم ونأمل االستقرار لرياضتنا 
وكرتنا وان تعود الرياضة الكويتية كما كانت رمزا 

للكرة اإلقليمية والقارية.
من جهت���ه قال رئيس مجل���س إدارة اجلهراء 
السابق خالد اجلاراهلل ان اهلل اظهر احلق، واؤكد 
كما ذكرنا س���ابقا ان شكوانا لم تكن ضد الكويت 
ولك���ن ضد قرارات االحتاد الدولي )فيفا( التي لم 
تكن منصفة لنا، إال ان حكم محكمة التحكيم الدولي 

اثبت أننا على حق، وكنا نهدف إلى حماية مجتمعنا 
الرياضي من تدخالت »فيفا« غير املنطقية وغير 

املنصفة جتاهنا.
وأضاف أننا نهنئ أنفس����نا والش����ارع الرياضي 
وعلى رأس����ه الرئيس الشرعي لالحتاد الشيخ طالل 
الفهد ال����ذي حتمل الكثير من النقد والتجريح وجاء 
احلكم الدول����ي ليعيد إليه اعتباره وإنصافه بالرغم 
من كيدية العديد من أبن����اء مجتمعنا الذين حاولوا 
تضليل الشارع الرياضي وصوروا حتركاتنا بأنها ضد 
الكوي����ت ومصاحلها لتنجلي الصورة أخيرا باحلكم 
التاريخي الذي أنصف رياضيينا واثبت ان الشباب 
الكويتي ال يقل كفاءة قانونية وإدارية في التعامل مع 
االحداث ولديه القدرة على استرجاع حقه بالوسائل 

الشرعية والقانونية.

تسلسل النزاع 
 11 نوفمبر 2009 دعت اللجنة االنتقالية األندية إلى 
اجتم���اع للجمعية للعمومية لتعدي���ل المادة 23 من 
النظام األساسي ليصبح عدد أعضاء االتحاد 14 عضوا 

إال ان االجتماع لم يكتب له النجاح.
 14 نوفمب��ر قام��ت الهيئة العامة للش��باب والرياضة 
بإصدار قراراتها الشهيرة بحل مجالس إدارات األندية ال� 

10 وتعيين مجالس مؤقتة إلدارة هذه األندية.
 15 نوفمبر عقدت أندية القادسية والنصر والفحيحيل 
والتضامن والصليبخات واليرموك والساحل وخيطان 
والجهراء والشباب جمعية عمومية غير عادية وانتخبت 

الشيخ طالل الفهد رئيسا لالتحاد.
 االتح��اد الدولي لكرة الق��دم )فيفا( لم يعترف بنتائج 
االنتخابات لألندية العش��رة فتم اختصامه لدى »كاس« 
عبر الشخصيات التالية: الشيخ طالل الفهد وهايف المطيري 
ومانع الحي��ان وعبداللطيف ال��دواس وطالل المعصب 
ورؤساء أندية القادسية والفحيحيل والشباب واليرموك 
والس��احل والنصر وخيط��ان والصليبخ��ات والجهراء 
والتضام��ن حيث طلبوا بصفة عاجلة إيقاف أي إجراءات 
من قبل »فيفا« واللجنة االنتقالية حتى الفصل في شرعية 

االتحاد.
25 ديسمبر2009 أصدرت »كاس« حكما أوليا بإيقاف 
وتجميد أي قرارات لالتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة 
االنتقالية حتى البت في شرعية اتحاد الشيخ طالل 

الفهد.


