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اللجنة االنتقالية السابقة تجتمع في »الهيئة« اليوم .. ومؤتمر صحافي لليوسف

الفهد يتسلم اتحاد الكرة رسمياً ويدعو لطي »صفحات األلم«
عبداهلل العنزي

تسلم الشيخ طالل الفهد رسميا 
صباح امس احتاد الكرة، ليصبح 
بذلك الرئيس رقم 11 الحتاد كرة 
الق����دم، بعد ان اص����درت محكمة 
التحكي����م الرياضية »كاس« اول 
من امس، حكما تاريخيا باالعتراف 
بشرعية احتاد الكرة الذي انتخب 
في 15 نوفمبر املاضي برئاس����ة 
الفه����د مع 4 اعض����اء آخرين هم: 
هايف املطيري نائب����ا للرئيس، 
وطالل املعص����ب، ومانع احليان 

وعبداللطيف الدواس.
 املش����هد ف����ي احت����اد الكرة 
صباح ام����س كان مثيرا للغاية، 
ففي العاشرة صباحا عقد رئيس 
اللجنة االنتقالية السابقة الشيخ 
احمد اليوسف اجتماعا مع اعضاء 
اللجنة واطلعهم على حكم محكمة 
»كاس«، وعلى قرار االحتاد الدولي 
لكرة الق����دم )فيفا( بإنهاء عملهم 
كلجنة تدير شؤون احتاد الكرة، 
وتسليم زمام االمور الى االحتاد 

املنتخب.
اللجن����ة االنتقالية   وتعق����د 
السابقة اجتماعا مع الهيئة العامة 
للشباب والرياضة قبل ظهر اليوم، 
ملناقشة الية استئناف حكم »كاس«، 
ويعقب االجتماع مؤمتر صحافي 
لليوسف. وقد فاجأ الشيخ طالل 
الفهد اجلميع بحضوره في الساعة 
ال� 11:30 الى مق����ر االحتاد برفقة 
هايف املطي����ري ومانع احليان، 
ومعهم كتاب تسلم مهامهم رسميا 

من قبل »فيفا«.
وعقد سكرتير اللجنة االنتقالية 
السابقة ناصر الطاهر اجتماعا مع 
الفهد واملطيري واحليان، قبل ان 
يتسلم االحتاد اجلديد مهامه رسميا 
بالتوقيع على احملضر االداري. في 
حني لم يتسلم الفهد العهدة املالية 
الحتاد الكرة. كما تس����لم مجلس 
االدارة اجلديد الحتاد الكرة، جميع 
االختام الشرعية لالحتاد ومفاتيح 

املكاتب.

فتح صفحة جديدة

وبعد تسلمه االحتاد أصدر الفهد 
بيانا جاء فيه:

ال����ذي انعم علينا  احلمد هلل 
وانصفن����ا واعاد لنا احلق وثبت 
اقدامنا واكد صواب نهجنا لنمضي 
في دربنا من أجل الدفاع عن حقوق 
وطننا وابنائه متسلحني بإميان 
مطلق باهلل سبحانه وتعالى نحو 
هدف واحد هو اس����تعادة االدارة 
والقرار في احتاد كرة القدم لتكون 
ادارة كويتية وقرارا كويتيا خالصا 
بعد سنوات من التشرذم بني حنايا 
ازمة ابقت الهيمنة لالرادة واالدارة 
اخلارجية التي تغذت على استمرار 
االزمة في اروقة االحتاد ليبقى بابا 
مفتوحا على مصراعيه امام رياح 

التالعب والعبث اخلارجي.
وقال: ايه����ا االخوة واالخوات 
من ابناء هذا الوطن احلبيب ان ما 
حتقق اليوم يجب اال يغمض عيوننا 
عن واقعنا احلال����ي، واقع حتفه 
اخطار العزلة الدولية املفروضة 
على ابنائنا الالعبني بسبب تعليق 

عضوية اكثر من احتاد محلي لدى 
احتادات دولية متعددة وقرار حازم 
من اللجنة االوملبية الدولية بتعميم 
هذا االيقاف ليشمل كل انشطتنا 
الرياضية في ظل اس����تمرار ازمة 
تعارض القوانني احمللية مع اللوائح 

وامليثاق االوملبي.
وتابع الفهد ان الواقع اجلديد 
الذي وصلنا اليه اليوم مع صدور 
حكم محكمة التحكيم الدولية واقع 
يس����تحق ان يقف عل����ى ضفافه 
اجلمي����ع بيقظة، فه����و واقع من 
ش����أنه أن يحيي اآلمال وينعشها 
بأن تفتح صفحة جديدة نطوي 
خلفها صفح����ات عديدة من االلم 
مألتها سوادا حروف من املعاناة 

واحزان تكدست في صدر كل مواطن 
تابع يوما بعد يوم تفاصيل االزمة 
الرياضي����ة وابعادها وهو يرمق 

بطرفه مستقبال ال مالمح له.
واردف: ه����ذا الواق����ع ال����ذي 
نأمل ان يدركه املعنيون في هذه 
االزم����ة ونخص بذل����ك احلكومة 
الكويتية الرشيدة ومجلس األمة 
املوقر وهو واقع يورف باألمل ان 
عرفت احلكومة واملجلس املعاني 
الكرة  احلقيقية له، فأزمة احتاد 
لم تك����ن لتتفاقم لو ان احلكومة 
واملجل����س اطلع����ا بدورهما في 
معاجلة ملف االزمة الرياضية مبا 
يلغي التعارض القائم بني القوانني 
احمللية وامليثاق االوملبي ولوائح 

االحتاد الدولية.

مستقبل أكثر خطورة

واسترس����ل الفهد قائال: لذلك 
فإننا نرى أن استمرار ملف االزمة 
الرياضي����ة عالقا كم����ا هو احلال 
اكثر خطورة  ينبئ عن مستقبل 
من العزلة والتعليق واكثر اتساعا 
مما هو حاصل اآلن ولهذا بات لزاما 
ان يتم اس����تغالل الواقع اجلديد 
حملو اخط����اء املاض����ي لصياغة 
حاضر ومستقبل رياضتنا بنهج 
جديد يغلق ابواب التالعب والتآمر 
في وجه كل العابثني والطامحني 
بإبقاء نيران االزمة بني ابناء الوطن 
مشتعلة حترق كل امل نبنيه. هذا 

هو الدافع الذي حركنا لنمضي في 
قضيتنا وهذا هو الواقع الذي نريد، 
واقع ال نق����ول فيه اننا انتصرنا 
وانكسر اآلخرون بل نقول فيه ان 
الكويت انتصرت وتركت احلسرة 
في صدر العابثني املتربصني في 
اخل����ارج لزرع الفتن����ة وتقطيع 
الكويتي بسكني  اوصال املجتمع 
التأزمي والفتنة. وزاد: اليوم اخواني 
واخواتي.. نتعهد امام املولي عز 
وجل وامامكم بأننا سنمد أيدينا 
للتع����اون والتعاضد مع اجلميع 
من أبناء هذا الوطن وس����نجاهد 
وجنتهد العادة ترميم ما افسدته 
االزمة وسنناضل ونكافح لرسم 
البسمة على شفاهكم واعادة االمل 

الى قلوبكم ونفوسكم، كما نعدكم 
بأننا سنعمل على توطيد عالقات 
الكويت مع املنظمات الدولية وعلى 
وجه اخلصوص مع االحتاد  الدولي 
لكرة الق����دم لنطوي صفحة هذه 
االزمة بص����ورة نهائية آملني ان 
تتعاون معنا وتدعمنا السلطات 
احلكومية والتشريعية في بلدنا 
احلبيب الكويت. اللهم احفظ بلدنا 
الغالي في ظ����ل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد حفظهما اهلل ورعاهما واحفظ 
الله����م ابناء الوطن من كل ش����ر 
ومكروه، وأعنا على نصرة احلق 
والدفاع عنه ف����ي وجه املعتدين 

وانصرنا فإنك خير الناصرين.

العبداهلل: بداية النهاية لألزمة
الفهد يستقبل المهنئين اليوم

يستقبل رئيس احتاد كرة القدم الشيخ طالل الفهد في السابعة 
من مس���اء اليوم األحد مبقر االحتاد في العديلية املهنئني بصدور 
احلكم التاريخي من محكمة التحكيم الرياضية الدولية في لوزان 
)كاس( بإق���رار االنتخابات التي جرت في 15 نوفمبر 2009 والتي 

مت مبوجبها انتخاب مجلس إدارة جديد في االحتاد.

المطيري: انتظار 6 أشهر
قال نائب رئيس احتاد الكرة هايف املطيري، ان مجلس اإلدارة
اجلديد تس���لم مهامه رس���ميا صباح امس، بعد ان جاء حكم 
محكم���ة »كاس« لصاحله، مضيفا انه وبقية أعضاء االحتاد كانوا 
يؤمنون بشرعيتهم، وان تطلب األمر االنتظار ما يقارب 6 أشهر، 
قبل ان تصدر احملكمة الرياضي���ة احلكم لصاحلهم. وأضاف: ان 
مجلس اإلدارة سيعقد اجتماعه األول مساء اليوم، ملناقشة تشكيل 
اللجان العاملة في االحتاد، والنظر في إبقاء األعضاء احلاليني او 
اس���تبدالهم. ونفى املطيري ان يكون تس���لم االحتاد عبر الهيئة، 
قائال: ان اللجنة االنتقالية السابقة شكلها »فيفا« وهو الذي أنهى 
مهامها، وال دخل للهيئة في هذا املوضوع، وليس من اختصاصها 
التدخل في شؤون احتاد الكرة، عدا األمور املالية فقط، وهذا االمر 

موجود في النظام األساسي لالحتاد.

الغربللي: قد نلجأ إلى االستئناف
مبارك الخالدي

فور صدور قرار محكمة التحكيم الدولية »كاس« باالعتراف بشرعية 
احتاد الكرة املنتخب برئاسة الشيخ طالل الفهد، قام االحتاد الدولي 
برفع أس���ماء أعضاء اللجنة االنتقالية السابقة من املوقع الرسمي، 
وأدرج أس���ماء أعضاء االحتاد اجلديد، كإج���راء معتاد في مثل هذه 
األحوال. ومن املتوقع ان يتم اإلعالن عن سياسات، وتوجهات االحتاد 
للمرحلة املقبلة، وفق ما سبق ان اعلن عنه الفهد عقب انتخابه رئيسا 
لالحتاد في 15 نوفمبر املاضي، وهو الدعوة الى عقد جمعية عمومية 
غير عادية في وقت قريب، لتعديل املادة 32 من النظام األساس���ي، 

ليصبح عدد أعضاء االحتاد 14 عضوا بدال من 5 أعضاء.
      من جهته، قال عضو اللجنة االنتقالية السابق عماد الغربللي: 
اننا نعمل في دولة يس���ودها النظام والقانون، لقد جئنا في مهمة 
العمل إليجاد التوافق ب���ني القوانني احمللية والدولية، وال ميكن ان 

نساهم في مخالفة القانون احمللي حتت اي ذريعة.
وأشار الى ان أعضاء »االنتقالية« قد يقررون اللجوء الى استئناف 
احلكم وفق القنوات القانونية، ألنه من املتوقع ان تقوم الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة، بإجراء يحمي سيادة القانون احمللي. وأوضح 
الغربلل���ي ان املخالفة القانونية واضحة، اذ ان ما يس���مى باالحتاد 
الشرعي جاء عقب انتخابات غير شرعية ومخالفة للقانون والدستور، 
فمن الطبيعي ان تتجه الهيئة الى قرار يحمي القانون احمللي. وبعث 
الفهد مساء امس، ببرقية شكر ألمني عام »فيفا« جيرومي فالكه ردا 

على رسالة التهنئة التي أرسلها األخير.

أكد رئيس اللجن���ة التنظيمية لدول 
مجلس التعاون للكرة الطائرة الش���يخ 
يوسف العبداهلل ان احلكمني التاريخيني 
بش���رعية مجلس إدارة احتاد كرة القدم 
املنتخب في 15 نوفمبر 2009 برئاس���ة 
الشيخ طالل الفهد والصادر من محكمة 
التحكيم الرياضية الدولية )كاس( وكذلك 
احلكم الصادر عن القضاء الكويتي النزيه 
بعودة د.فؤاد الفالح لرئاسة الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة، هما بداية النهاية 

ألزمة الرياضة الكويتية.
وقال العبداهلل ان الرياضة الكويتية 
أصبحت اآلن في مفترق طرق بعدما قال 
القضاء كلمته بكل حيادية ونزاهة وانه 

يتطلب على اجلميع ان يضع���وا مصلحة الكويت نصب 
أعينه���م وان نبتعد عن مواصلة الت���أزمي وطالب أعضاء 
مجلس األمة بسرعة فتح ملف الرياضة والعمل على إيجاد 
مخ���رج لألزم���ة م��ن خ�الل التواف������ق م���ع املنظم���ات 

الدولي��ة.

وأك���د العبداهلل ان القوانني التي متت 
املوافقة عليها من مجلس األمة خالل املداولة 
األولى يجب ان تتم إعادة النظر فيها مرة 
أخرى اذا ما كانت غير مجدية حلل األزمة 
ألنها ستصطدم مجددا باملنظمات الدولية 

ونعود مرة أخرى الى نقطة الصفر.
وأوضح ان املجلس مطالب بعدما حسم 
عددا من امللفات االقتصادية والسياسية، 
بفتح ملف الرياض���ة والوصول فيه الى 
حل ج���ذري يضم���ن انطالق���ة حقيقية 
للرياضة الكويتية ويحلق بها بعيدا عن 
األزمات التي جعلتها في مؤخ���رة الرك���ب 

اخلليج���ي.
وهنأ العبداهلل الش���يخ ط���الل الفهد 
ود.ف���ؤاد الفالح على األحكام التاريخي���ة التي انصفتهما 

وأعادت لهما حقوقهما بفضل القضاء العادل.
وأعرب عن أمله في ان تش���هد األيام املقبلة عودة قوية 
للرياض���ة الكويتية من خالل االس���تقرار والهدوء وكذلك 

وضع الرجل املناسب في املكان املناسب.

الشيخ طالل الفهد جالسا على كرسي الرئاسة في احتاد الكرة أمس

الفهد وهايف املطيري لدى وصولهما إلى مقر االحتاد ويبدو اليوسف مغادراناصر الطاهر يهنئ رئيس احتاد الكرةالفهد في حديث مع الشيخ حمد اليوسف أمام مدخل االحتاد

الشيخ يوسف العبداهلل

بانتظار وعد الشيخ طالل الفهد
تنفسنا الصعداء صبيحة يوم اجلمعة املاضي 
بعدما اصدرت محكمة التحكيم الرياضي )كاس( 
في لوزان حكما اعترفت فيه باحتاد الكرة املنتخب 
في 15 نوفمبر املاضي برئاسة الشيخ طالل الفهد 
والتصديق على صحة اجراءات ونتائج االندية 
العشرة التي مت حلها من قبل الهيئة العامة للشباب 
والرياضة، ليس ألننا مع طرف ضد اآلخر ولكن 
لشعورنا بأن املشكلة في طريقها »للحلحة« بعدما 
عش����نا 3 س����نوات عصيبة اصبحت فيها كرتنا 
او رياضتن����ا ككل في مهب الريح، فعندما حتكم 
محكم����ة »كاس« فيجب ان يك����ون القرار نافذا 
ومستعجال واي تدخل حكومي سيعيدن����ا الى 
املربع االول، »وكأنك يا بوزي���د ما غزي���ت«، علينا 
ان نحكم عقولن���ا ونرمي بعواطفن���ا خارج���ا 
ويكفينا ما حصل في السنوات الثالث املاضية م���ن 
مشاحن����ات وخصومة، وق����د جاء حك���م »كاس« 
مبثابة الهدية كي نرتب صفوفنا ونرحم كرتنا من 
شب����ح االيق���اف الذي يخيم عليها فيم���ا لو مت 
رفض قبول احلك���م من قب���ل احلكوم���ة ممثل���ة 

في الهيئ���ة العام���ة للشب���اب والرياض���ة.
الكرة اآلن بكل استدارتها في ملعب احلكومة 
فال ميكننا ان نغرد خارج الس����رب وحدنا، نعم 
نحت����رم قوانينا احمللية ولكن ماذا لو تعارضت 
مع الهيئات واملنظمات الدولية التي تنادي دائما 
بأن اجلمعيات العمومية س����يدة قراراتها، نعم 
نحن مع قوانينا احمللية التي ال تضر بفرقنا وال 
تبعدنا عن املش����اركات الدولية، ولنكن صادقني 
مع انفسنا قبل غيرنا فعلى احلكومة ان تسارع 
ف����ي تعديل القوانني احمللية في املداولة الثانية، 
مبا يتوافق والقوانني الدولية، ونقولها مرة اخرى 
لسنا مع طرف ضد اآلخر، ولكن املصلحة العامة 
حتتم علين���ا التحذي���ر من تفاقم املش����كلة في 
حال عدم االعت�������راف بق���رار محكم���ة »كاس« 

الدولي��ة.
أيضا رئيس االحتاد املنتخب الشيخ طالل الفهد 
مطالب بتنفيذ وعده السابق بعد انتخابه رئيسا 
في عمومية االحتاد في 15 نوفمبر املاضي عندما اكد 
على انه سيحل املشكلة قريبا وتعديل املادة )32( 
من النظام االساسي لالحتاد ورفع عدد االعضاء 
من 5 الى 14 عضوا، وبذلك نكون قد تخطينا عقبة 
من اكبر عقبات املشكلة القائمة حاليا، ونقولها 
للشيخ طالل نحن بانتظار خطوتك املقبلة وحل 
النزاع القائم في عدد االعضاء ايا كان الرقم، ولكن 
رجاء »فكونا« من هذا الصداع املؤلم قبل ان جند 
منتخبنا خ����ارج املنظومة الدولية، كما هو حال 
ألعابنا األخرى املوقوفة من املش����اركات الدولية 

بقرار من اللجنة االوملبية الدولية.
نقولها مرة اخ����رى إن حكم محكمة التحكيم 
الدولية )كاس( جاء في وقته وفي مكانه املناسبني 
ليس النه نّصب  الشيخ طالل الفهد رئيسا لكنه 
رسالة الى املعنيني بالرياضة بأنه ال سلطة فوق 
سلطة القوانني واملنظمات الدولية الرياضية، فيا 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل احلقوا علينا 

قبل ان يوقفونا!

ناصر العنزي


