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الصرعاوي: على الجميع تحمل مسؤولياته
ص��رح النائب عادل الصرعاوي: كنت امتن��ى ان يعكس مجلس الوزراء في اجتماعه 
امس موقف��ا مبدئيا واضحا من عملية امتهان القانون وس��يادة الدولة وامتهان ملجلس 
ال��وزراء، فما حصل في احتاد كرة القدم يعكس ان مجلس الوزراء ينقلب على نفس��ه، 
االم��ر الذي يفرض على اجلميع حتمل مس��ؤولياته العادة الهيبة الى الدولة. وتس��اءل 
الصرع��اوي أيعقل اال يكون في مجلس الوزراء من يوق��ف من يتطاول على القانون؟! 
ايعقل اال ينتف��ض مجلس الوزراء ويوقف من تطاول على مجلس الوزراء املهيمن على 
مصالح الدولة والذي يرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير 
العمل في االدارات احلكومية استنادا الى املادة 123 من الدستور في وجه من ضيع هيبة 
الدول��ة والقانون؟! وتابع: هل يقبل مجلس الوزراء ان يكون اجلميع حتت مظلة القانون 
باس��تثناء ش��خص واحد هو فوق القانون؟ على مجلس الوزراء ان يتحمل مسؤولياته 

مثلما علينا ان نتحمل مسؤولياتنا.

تداعيات قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية )كاس( تتفاعل 
طالبًا ضرورة تطبيق القوانين المحلية المرتبطة بالرياضة واعتبر اتحاد الكرة غير شرعي

الغانم: هناك أشخاص يصّرون على خلق األزمة وحكم »كاس« أدخلنا في نفق مظلم
المال: الدستور أهم من كأس الخليج وزيادة أعضاء االتحاد مثل دس السم في العسل

حفل كبير في العديلية بمناسبة تسلّمه مجلس إدارة اتحاد الكرة

الفهد: إذا لم تدفع لنا الهيئة فسآخذ األموال من أبناء الشهيد

أكدت أنها ستراقب اإلجراءات الحكومية تجاه مخالفي القانون

لجنة الشباب والرياضة: ال يجوز تنفيذ األحكام األجنبية إال بشروط وآليات القانون الكويتي
اصدرت جلنة الشباب والرياضة 
بيانا حول تداعيات حكم محكمة 
التحكيم الرياضي »كاس« قالت فيه 
انها استعرضت في اجتماعها الذي 
عقد امس بحضور مرزوق الغامن 
وصالح املال وعبدالرحمن العنجري 
وخالد الطاحوس آخر املستجدات 
والتطورات على الساحة الرياضية 
واكدت اللجنة على ان اي خروج 
عن الشرعية القانونية املتمثلة في 
احكام القانون والدستور ميثل هدما 
وتقويض����ا للنظام الدميوقراطي 

الذي تسير عليه البالد.
والب����د ان يعل����م اجلميع اننا 
نعيش في دولة ذات سيادة ولها 
قوانينها الواجبة االحترام وامللزم 
تطبيقها، وان االحكام الصادرة من 
احملاكم االجنبية وايا كانت وجهة 
النظر فيها من حيث ش����رعيتها 
او صحتها او مدى توافر شروط 
تنفيذها فانها تخضع الحكام قانون 
املرافعات املدنية والتجارية الذي 
نص في املادتني 199 و200 على انه 

ال يج����وز تنفيذ اي حكم قضائي 
او حكم محكم����ة صادر من جهة 
اجنبية اال بشروط وضوابط يأتي 
في مقدمته����ا ضرورة طلب األمر 
بالتنفيذ من احملكمة الكلية وفق 
االجراءات املتبعة لرفع الدعوى.

وبالتالي فانه ايا ما كانت وجهة 
النظر في احلكم املستند اليه في 
االستيالء على مقر االحتاد الكويتي 
لكرة القدم وعما اذا كان قد استوفى 
شرائطه من عدمه فانه كان حريا 
على من صدر ل����ه هذا احلكم ان 
يتبع صحيح االجراءات القانونية 
السابق االشارة اليها، وكان لزاما 
القانون  عليه ان ينتهج صحيح 
بأن يلجأ ال����ى احملكمة املختصة 
بطل����ب تنفيذ احلك����م املدعى به 
ال ان يباش����ره بي����ده اذ ال يجوز 
قانونا ان كل م����ن حاز حكما ان 
يقوم بتنفيذه بيده ومباشرة وفي 
غيبة من السلطة التنفيذية متحديا 
ومتجاهال سيادة الدولة وهو االمر 
الذي يضع السلطة التنفيذية امام 

مسؤوليتها بضرورة التصدي لهذا 
األمر. واضاف البيان: ان ما يحدث 
في الساحة الرياضية هو استمرار 
ملسلسل حتدي القوانني الدستورية 
واالستهتار مبشاعر ابناء الشعب 
الكويتي، اذ ان املش����كلة القائمة 
في الساحة الرياضية ما كان لها 
ان تكون حيث ان تالفيها كان من 
الس����هولة مبكان لو ان احلكومة 
اضطلعت بدورها املنوط بها وقامت 
بتطبيق القوانني منذ بداية االزمة، 
وهو ما سبق ان طالبنا به وحذرنا 
منه مرارا وتكرارا اال ان تس����اهل 
البعض يس����تمرئ  الدولة جعل 
ضرب القوانني ويستهني باخلروج 
على سيادة الدولة وشرعيتها دون 
احت����رام او وج����ل، محققا القول 
العقوبة اساء  امن  املعروف »من 
األدب«، فقد بادر بعض اخلارجني 
عل����ى القانون الرافضني لتطبيق 
احكامه، خاصة بعد صدور قوانني 
التي هددت  الرياض����ي  االصالح 
مصاحلهم برفع شكاوى باالحتاد 

عقدت جمعية عمومية غير عادية 
بتاريخ 2009/11/12 العتماد النظام 
القوانني  املتوافق مع  االساس����ي 
احمللية ومبوافقة واشراف االحتاد 
الدولي لكرة القدم مما يعني نزع 
فتيل االزمة لالبد اال انهم رفضوا 
املوافقة على النظام االساسي الذي 
يعصم الرياضة الكويتية من أي 
ايقاف، ضاربني مبستقبل الرياضة 
الكويتية ومشاعر الشعب الكويتي 
ع����رض احلائط وبه����ذا يدخلون 
الرياضة الكويتية في نفق مظلم 

جديد.
وبلغ����ت ذروة متاديه����م في 
حتدي القانون ان����ه وبعد ان مت 
حلهم من قبل الهيئة العامة للشباب 
والرياضة ملخالفتهم احكام القانون، 
عقدوا جمعية عمومية غير عادية 
بتاريخ 2009/11/15 وهم ال صفة 
لهم بعد قرار احلل واصروا على 
انتخاب احتاد مكون من 5 أعضاء 
في مخالفة صريح����ة وواضحة 
للقانون الي الن احتاد مكون من 5 

هو احتاد غير شرعي ومن يعترف 
بشرعيته فهو ال يعترف بشرعية 
القوانني الدستورية للكويت. وبعد 
ان صدر ق����رار اللجنة التنفيذية 
باالحتاد الدولي لكرة القدم بالتمديد 
للجنة املؤقتة والسماح بتعديل 
النظ����ام االساس����ي لالحتاد مبا 
يتوافق مع القوانني الدستورية، 
وكان هذا يعتبر فرصة اخرى لطي 
املفتعلة، حينما  صفحة االزمات 
الدول����ي للجنة  صرح االحت����اد 
االنتقالية بعقد جمعية عمومية 
ف����ي 2009/12/30 لتعديل النظام 
االساسي مبا يتوافق مع القوانني 
الدستورية، قام اخلارجون على 
القانون برفع قضية لدى احملكمة 
الدولية الرياضية )كاس( بهدف 
تقويض جهود احلل التي باركها 
االحتاد الدولي مختصمة اياه وهي 
في حقيقة االمر دعوى موجهة ضد 
الكويت وقوانينها، مطالبني باعتماد 
احتاد مكون من 5 أعضاء في حتٍد 
سافر للقوانني الدستورية دون أي 

مراعاة لتداعيات هذه اخلطوة على 
مستقبل رياضة الكويت وتعرضها 
للخطر وبعد صدور احلكم الذي 
ال نعرف حيثياته ولم نطلع على 
تفاصيله قاموا بس����ابقة خطيرة 
في تاريخ الكويت وهي مباشرة 
تنفيذ احلكم من دون اي اكتراث 
لآلليات القانونية والدس����تورية 

املتبعة في الكويت.
اخي����را تؤكد جلنة ش����ؤون 
الشباب والرياضة ان الكويت دولة 
مؤسسات وال ميكن ان نقبل من 
احد كائنا من كان ان يعيدنا الى 
شريعة الغاب، وستراقب اللجنة 
اجراءات احلكومة ومدى التزامها 
وحرصها على تطبيق القانون وفقا 
ملا اكد عليه صاحب السمو االمير، 
حفظه اهلل، في جميع املناسبات 
وستراقب ما هي االجراءات التي 
س����يتم اتخاذها جتاه من خالف 
الدس����تورية وعرض  القوان����ني 
مستقبل الكويت الرياضي خلطر 

االيقاف.

الق����دم ضد قوانني  الدولي لكرة 
البلد املطبق����ة بالفعل، وبالتالي 
خلقوا مش����كلة م����ن العدم بدأت 
في احتاد كرة الق����دم بدعوى ان 
القوانني احمللية تتعارض مع لوائح 
االحتاد الدولي وقد انكشف زيف 
هذا االدع����اء اكثر من مرة، ولعل 
اولها حينما طرح عليهم مسؤولو 
االحتاد الدولي انفسهم ان يختاروا 
وهم ابناء الكويت بني ما يتوافق مع 
قوانينها )تشكيل مجلس االدارة من 
14 عضوا( وبني ما يخالف القانون 

)5 أعضاء( كش����فوا عن نياتهم 
واختاروا خيار التأزمي بان يكون 
االحتاد مكون����ا من 5 أعضاء مبا 
يخالف اآللية الواردة في القوانني 
احمللية ومن ث����م اعتمدوا نظاما 
اساس����يا مخالفا للقوانني بحجة 
االمتثال لالحتاد الدولي لكرة القدم 
ولكن بعد تسلم اللجنة االنتقالية 
االخي����رة زمام االمور جنحت في 
ب����ني متطلبات االحتاد  التوفيق 
الدولي والقوانني الدستورية والتي 
لم تكن مشكلة من االساس، حيث 

سامح عبدالحفيظ
أكدت جلنة الشباب والرياضة البرملانية 
ضرورة تطبي���ق القوانني احمللية املرتبطة 
بشؤون الرياضة، معتبرة ان احتاد كرة القدم 
املكون من خمسة اعضاء غير شرعي، معربة 
عن أسفها لقيام البعض باالستعانة باالجنبي 
النتهاك القوانني احمللية. وقال رئيس اللجنة 
النائب مرزوق الغامن خالل مؤمتر صحافي 
مشترك مع مقرر اللجنة النائب صالح املال، 
ان الشرعية الكويتية تتمثل في دستور 62، 
ونحن نواب منثل االمة، وأقسمنا حتت قبة 
البرملان على احترام الدستور، ولن نحنث 

بقسمنا.
واضاف: نعقد املؤمتر من اجل توضيح 
املالبسات التي حدثت في أعقاب حكم احملكمة 
الرياضية الدولية، والرأي الذي تطرحه راهنا، 
ميثل رأي أربعة نواب من خمسة من أعضاء 
جلنة الش���باب والرياضة، ونؤكد ان احتاد 
ك���رة القدم املكون من خمس���ة أعضاء غير 
شرعي، ومن يعترف به، ال يعترف بشرعية 
قانون 2007/5، وحتديدا املادة الرابعة التي 
حتدد تشكيل االحتاد، وتشير الى انه يتألف 
من 14 عض���وا. واكد الغامن ان االحتاد الذي 
يتكون من 5 اعضاء، يخالف القانون مخالفة 
صريحة وواضحة، ويطعن بشرعية القوانني، 
وهناك من يريد ان يخل���ق أزمة، ومياطل، 
ويكابر، ويعرض مستقبل الرياضة الكويتية 

للخطر. 
وذكر ان الشكاوى ع لى احتاد كرة القدم 
بدأت منذ صدور قوانني االصالح، وكلنا يذكر 
ان »فيفا« أبدى اعجابه بنظام 14 عضوا، وكان 
ذلك في 23 مارس عام 2007، ولكن االحتجاج 
الذي قدم من قبل البعض، أعقبه اصدار قرار 
بأن يكون اعضاء االحتاد خمس���ة، وتاليا، 
جرى استدعاء مجموعة متثل غالبية االندية 
في 17 اغسطس عام 2007، وخيروا بني نظام 
14 و5، واختاروا اخلمسة، وكان األمر ميثل 

فرصة ذهبية إلغالق امللف.

وأش���ار الغامن الى »أن هناك أش���خاصا 
يصرون على خلق االزمة، فلم يتم اجتماع 
اجلمعية العمومية الذي عقد من اجل املوافقة 
على النظام األساسي الذي وافق عليه االحتاد 
الدولي، ومن ثم اصدرت الهيئة العامة للشباب 
والرياض���ة قرارها بحل األندية، الذي ايدته 
امس محكمة االس���تئناف، وان كانت هناك 
اندية ألغ���ت احملكمة قرار حلها، ورغم ذلك 
اصروا على عقد اجتماع اجلمعية العمومية 

واختيار احتاد مناف للشرعية.
التي  املؤقتة  اللجنة االنتقالي���ة  وامتدح 
قامت بدورها، وجنحت في ايجاد توافق بني 
القوانني الدولية واحمللية ودعت الى جمعية 
عمومية في 30 ديس���مبر من العام املاضي، 
ولكن املجموعة نفسها رفعت قضية، وأوقفت 
اجلمعي���ة العمومية، وضيعت فرصة أخرى 
حلل املوضوع، وتابع الغامن اآلن صدر حكم 
محكمة »كاس« ونحن ال نعرف حيثياته، ولكنه 
ادخلنا في نفق مظلم، واي قانون دولي يجب 
ان يعزز بحكم محلي، وفق ما جاء في قانون 
املرافعات، ول���و ان احلكم صدر من احملكمة 
الكلية الكويتية ألصبح واجب التنفيذ، ولو 
انهم سلكوا املس���لك الصحيح، وتقدموا الى 
احملكمة الحترمنا ذلك، خصوصا اننا نعيش 
في دولة مؤسسات، ولسنا في نظام شريعة 
الغاب ومن يريد تنفيذ القانون بيده، وما حدث 
تصرفات خارجة عن القانون، ونحن نحمل من 
قام بذلك املسؤولية كلها، السيما إذا تعرضت 
الرياضة الكويتية الى إيقاف نشاطها، وهو 

األمر الذي ال ميكن ان نقبله.
وقال: أستغرب حدوث ذلك على اراضي 
ومنش���آت الدولة، ومثل هذه التصرفات ال 
ميكن السكوت عنها، وهي مسؤولية وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل والهيئة العامة 
للشباب والرياضة«. ش���دد الغامن على أن 
اخليارات كلها مفتوح���ة، ونحن في جلنة 
الشباب والرياضة سنقوم باستدعاء وزير 
الشؤون فور عودته الى البالد، لنسمع وجهة 

نظره في خرق القانون، وعموما صوت احلق 
سيعلو مهما بلغت احلمالت االعالمية، ونحن 
لن ننجر إلى خالف شخصي، وإمنا سندافع عن 
القانون والدستور، ومن يريد احترام القانون 

فأهال وس���هال به، ومن يصر على املخالفة 
فسنتصدى له. أوضح الغامن ان جلنة الشباب 
والرياضة كانت ف���ي اجتماعات متواصلة، 
وجنحت في اقرار قوانني لصالح الرياضة، 

عبداهلل العنزي 
قال رئيس احتاد كرة القدم الشيخ طالل الفهد ان يده 
ممدودة للجميع من اجل التعاون ملا فيه مصلحة الرياضة 
الكويتية، مضيفا نحن تأخرنا في املجال الرياضي بسبب 
املش����اكل واخلالفات وال نريد تكرار هذا االمر، لذا علينا 
جميعا ان نتعاون ملا فيه مصلحة رياضتنا. واضاف الفهد 
خالل حديثه لوسائل االعالم على هامش احلفل الذي اقامه 

مجلس االدارة اجلديد لالحتاد في مبنى االحتاد بالعديلية 
وس����ط حضور جماهيري كبير، انه في حال لم تتعاون 
معنا الهيئة العامة للشباب والرياضة ولم تعطنا االموال 
وامليزانيات املعدة العداد املنتخبات، فانني سأخاطب ابناء 
الشهيد فهد االحمد لكي يوقفوا بناء منازلهم ملدة سنتني 
ليعطوني اموالهم ألضعها بصندوق االحتاد. وبني الفهد ان 
مجلس االدارة اجلديدة ابقى على جميع اللجان احلالية في 

احتاد الكرة ولم يستحدث سوى جلنة العالقات الدولية 
والقوانني وهي جلنة تضم اش����خاص قانونيني وهدفها 
تعديل املادة 32 من النظام االساس����ي الحتاد الكرة لكي 
يصبح عدد اعضاء االحتاد 14 بدال من 5، مضيفا ان هذه 
اللجنة ستعقد مؤمترا صحافيا االسبوع املقبل لكي توضح 
االلية التي ستعمل بها من اجل تعديل النظام االساسي. 
وأش����ار الفهد الى ان مجلس االدارة اجلديد الحتاد الكرة 

لم يأت من اي باب ضيق بل جاء من اعلى جهة رياضية 
في العالم وهي محكمة التحكيم الرياضية »كاس«، ونحن 
آمنا بشرعيتنا منذ اجراء االنتخابات الحتاد الكرة في 15 
نوفمبر املاضي، متمنيا ان يوفق االحتاد اجلديد في عمله 
خلدمة الكرة الكويتية. وكان من أبرز احلاضرين رئيس 
اللجنة املؤقتة بالنادي العربي الش����يخ سلمان احلمود، 
ورئيس احتاد الطائرة الشيخ يوسف العبدهلل، ورئيس 

احتاد السلة الش����يخ حمد السالم، وعضو مجلس ادارة 
القادسية السابق الشيخ خالد الفهد، ومدير الكرة السابق 
في الساملية السابق الشيخ تركي اليوسف، ورئيس جلنة 
املرأة والرياضة الش����يخة نعمة األحمد ود.فؤاد الفالح، 
ورئيس االحتاد الس����ابق محمد املسعود، ورئيس نادي 
الشباب يعقوب رمضان، وعدد كبير من رؤساء ومسؤولي 

اندية التكتل واجلماهير.

)هاني الشمري(الشيخ سلمان احلمود تقدم املهنئني برئاسة الشيخ طالل الفهد الحتاد الكرةيوسف البيدان يهنئ الفهدالزميل طالل احملطب يبارك للفهد

ولكن لن نقبل ان نكون شياطني خرس، ولن 
نسكت عن االستيالء على مبان دون وجود 
حكم محكمة، وكسر االقفال واالبواب. وأكد 
قوله »من يكس���ر القانون وهيبته، يتحمل 
مسؤولية ايقاف النشاط الرياضي«، وراهنا 
وافقوا على تعدي���ل القانون الى 14 عضوا، 
اين كنتم من زمان، نحن ندافع عن القانون 

املمهور بتوقيع صاحب السمو االمير.
قال الغامن ان وزير الشؤون رجل قانون 
وهو لن يكون اال حريصا على تطبيق القانون 
واخليارات مفتوحة اذا لم يتم تطبيق القانون 
اال اننا ننشد االصالح وتساءل هل االحتاد 
املكون من 5 اشخاص شرعي ام غير شرعي؟ 
وهنا يأتي دور احلكومة في احملاسبة وفق 
القانون. وتابع: »لس���نا ضد اي احد يتسلم 
احتاد الك���رة ولكن يتس���لمه وفق املبادئ 
والقوانني واالحترام ال ان يتس���لمه بكسر 

االبواب واالقفال واالستيالء على املرافق«.
واكد: لن نس���مح بأي ايقاف للنش���اط 
الرياضي الكويتي الدولي على االطالق، وكل 
اخليارات مفتوحة متمنيا التزام الس���لطة 
التنفيذية برغبة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مفادها بأن االزمة من السهل 
ان تنتهي من خالل الزام املجموعة اخلارجة 

عن القانون باحترام القانون.

ال مشكلة مع أحد

من جهته اش���ار النائ���ب صالح املال الى 
انه ال ميكن تش���كيل جلنة حتقيق ومازالت 
املش���كلة قائمة، وليس هناك اي مشكلة مع 
احد، وال نضع انفسنا مبستوى زيد او عبيد، 
ونحن ممثلون لالمة لدينا ادوات دستورية 
نستخدمها وقتما نشاء. وقال ان هناك حقيقة 
وهي اننا لس���نا طرفا بأي حال من االحوال 
في احلكم الصادر من »كاس«، مشيرا الى ان 
هن���اك ايجابية في هذا احلكم النه اظهر من 
يتعامل مع احملاكم الدولية. واضاف املال ان 
هناك من يريد تغيي���ر القانون اخلارج من 

قاعة عبداهلل السالم مؤكدا ان النواب اقسموا 
على احترام الدستور وقوانني الدولة ومنها 
املرافع���ات وتقول نصوصه ال يجوز تنفيذ 
احكام صادرة خارج الكويت في الكويت اال 
بعد التحقق منه وال يتعارض مع حكم سبق 
صدوره من محكمة في الكويت وهناك حكم 
محكمة متييز يشمل كل القرارات واللوائح. 
وبني انهم حتى لو ذهبوا الى احملكمة الكلية 
لتنفيذ احلكم فهم يريدون االس���تمرار في 
التجاوز على الدستور والقوانني واالستمرار 

في اظهار ضعف السلطة التنفيذية.

كسر األقفال

ولم يستغرب املال اغتصاب منشأة عامة 
وكسر االقفال واالبواب واحتالل املرافق العامة 
من قبل مجموعة ليس لها اي صفة، مضيفًا ان 
هذه احلالة مت تثبيتها من قبل الهيئة العامة 
للشباب والرياضة. وتساءل: بأي صفة تتسلم 
هذه املجموعة االحتاد؟ وال ميكن ان تصدر 
لهذا احلكم صفة التنفيذ في الكويت، مبينا ان 
املادة 206 تشرح آلية التنفيذ وتنص »يجرى 
التنفيذ بواسطة مأموري التنفيذ وليس من 
قبل احتاد يدعي انه ش���رعي«. واضاف ان 
املادة نفس���ها تنص ايضا انه ال يجوز فض 
االقفال او كسر االبواب اال بحضور احد رجال 
الش���رطة مؤكدا ان احلقيقة هي في اننا في 
جلنة الش���باب والرياض���ة تصدينا للدفاع 
عن القوانني التي اقررناها في مجلس االمة 

ومتمسكون بالقسم الذي اقسمناه. 
واضاف املال: ان دستور الكويت والقوانني 
اهم من كأس اخلليج، متحديا اي ش���خص 
يدعي أننا عدلنا على مادة من قوانني االصالح 
الرياضي. وعن قرار رئيس احتاد الكرة بزيادة 
عدد اعضاء مجلس االدارة الى 14 عضوا، قال: 
ان هذه اخلطوة اشبه بدس السم في العسل، 
فاالحتاد اساسا غير شرعي، كما انه اغتصب 
دور اجلمعية العمومية املعنية، بتعديل النظام 

االساسي، وليس قرارا لرئيس االحتاد.

)متين غوزال(مرزوق الغامن وصالح املال يتحدثان في املؤمتر الصحافي

المطوع يرفض بيان اللجنة
رفض عضو جلنة الش��باب والرياضة النائب عدنان املطوع 
البيان الصادر من اللجنة، وقال: أستغرب من هذا املجلس الذي 
اصب��ح مجلس بيانات، وما أعلنه بع��ض أعضاء اللجنة ال ميثل 
إال رأيهم الشخصي. أما بشأن اللجنة الرياضية البرملانية بشكل 
عام فهي جلنة مؤقت��ة وإذا رأى املجلس عدم احلاجة إليها فمن 

املمكن إلغاؤها في املستقبل.


