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إيقاف حسني عاشور وحتويله للتحقيق متهيدا إلقالته على خلفية اتهامه ألعضاء مجلس اإلدارة

أزمات العربي ..ال تنتهي

عماد غازي
تعرض العربي لهزات عنيفة
في املوسم احلالي كفيلة بإيقاف
مسيرة أي ف��ري��ق مهما كانت
قوته ،وال يزال العرض مستمرا
فيما يخص هذه األزمات.
ورغ�����م أن ال���ت���ف���اؤل ك��ان
م��س��ي��ط��را ف���ي ب���داي���ة امل��وس��م
احل��ال��ي ب��ع��د أن فتحت إدارة
النادي اخلزائن ح��ول التعاقد
مع العبني محترفني ومحليني،
واستعانت مبدير الكرة املميز
سامي احلشاش ليتولى مهمة
االخ��ض��ر اإلداري������ة ،وامل���درب
ف���وزي إب��راه��ي��م وال����ذي سبق
أن قاد النادي لبطوالت ذهيبة
في التسعينيات ،إال أن حقبة
احلشاش وإبراهيم اقتصرت
على معسكر طويل في تركيا،
وعدد يسير من املباريات لتقوم
اإلدارة بعد ث��ورة جماهيرية
على الفريق بإقالة ابراهيم ومن
ثم استقال احلشاش.
بعدها استلم املهة امل��درب
امل��س��اع��د أح��م��د عسكر ،وحقق
بعض النتائج اإليجابية لكن
ذلك لم يشفع الستمراره ،حيث
مت االستعانة باملدرب الكرواتي
م��ي��ودراج ال��ذي حلق بعد فترة
بسلفيه ث��م مت إس��ن��اد املهمة
للمدرب الشاب ناصر الشطي،
ال���ذي جن��ح ف��ي حت��ري��ك امل��ي��اه
ال��راك��دة لبعض الوقت قبل أن
يعود ال��وض��ع مل��ا ه��و عليه في
امل��ب��اراة األخ��ي��رة أم��ام خيطان
والتي خسرها األخضر بهدفني
من دون رد.
وم��ا بني الفترات املتعاقبة

ل��ل��م��درب�ين ع��ل��ى األخ��ض��ر في
امل��وس��م احل��ال��ي ،ك��ان��ت هناك
س��ل��ب��ي��ات ك��ث��ي��رة ت��ط��ل لتعكر
ال��ص��ف��و ،م��ن ذه���اب محترفني
وق�������دوم آخ����ري����ن ،وغ��ض��ب
جماهيري في أوقات كثيرة.
كما ط��ال اجل��ه��از اإلداري
ف��ي ال��ن��ادي إض��اف��ات وتعديل
م��س��م��ي��ات ،ك��ل ذل���ك أث���ر على
األخ��ض��ر لتزيد امل��ع��ان��اة رغم
محاوالت اإلنعاش التي جاءت
على فترات متباعدة في املوسم
احلالي.
وأخ��ي��را ت��وال��ت الضربات
املتتالية م��ن القريب والبعيد
ع��ل��ى ال��ع��رب��ي ف��ب��ع��د ح��ص��ول
م��ح��ت��رف ال��ف��ري��ق اجل��ام��ب��ي
إبراهيما سونا على حكم من
الفيفا بحصوله على  400ألف
دوالر م��ن ال��ع��رب��ي ،وم��ن قبله
أحمد هايل ،تقدم قائد الفريق
محمد جراغ بشكوى ضد النادي
حلرمانه من حقوقه املالية في
املوسمني املاضيني.
كما خرجت خ�لاف��ات إدارة
النادي على املأل بعد االنقسام
حول قرار االنسحاب من الدوري
على خلفية الثالث نقاط.
وب��ع��د أن ك��ان األم���ل ي��راود
العربي ف��ي ال��وص��ول ملنصات
التتويج ف��ي امل��وس��م احل��ال��ي،
بات أكثر املتفائلني في انتظار
نهاية امل��وس��م م��ن دون مزيد
م��ن األزم����ات على أم��ل تعديل
الصفوف في املوسم املقبل.
ق���رر مجلس إدارة ال��ن��ادي
ال��ع��رب��ي إي��ق��اف ن��ائ��ب رئيس
ج��ه��از ال��ك��رة ح��س�ين ع��اش��ور،

االنتهاء من املرحلة األولى للعمل
بالنظام اآللي في «احتاد الكرة»
أعلن األم�ين العام لالحتاد الكويتي لكرة القدم محمد خليل
االنتهاء من املرحلة األولى اخلاصة بتحويل العمل داخل االحتاد
من النظام ال��ي��دوي إل��ى النظام اآلل��ي جلميع اللجان العاملة
ب��االحت��اد .وأوض��ح األم�ين العام لالحتاد الكويتي أن املرحلة
األولى شهدت وضع نظام آلي خاص بتسجيل الالعبني وطباعة
البطاقة اخلاصة بتسجيل كل العب في سجالت االحتاد.
وأشار األمني العام لالحتاد الكويتي إلى أن قرعة بطوالت املوسم
املقبل باإلضافة إلى جداول جميع املسابقات لكرة القدم والصاالت
والشواطئ سيتم إج��راؤه��ا آليا وليس يدويا كما ك��ان متبع في
السابق ،وذلك من أجل تالفي جميع األخطاء التي وقعت في السنوات
املاضية .واختتم األمني العام لالحتاد الكويتي تصريحه بالقول إن
االحتاد أرسل خطابا إلى جميع األندية أمس األربعاء يتضمن طلب
ترشيح ممثل عن كل ناد من أجل اخلضوع للدورات التي سيعقدها
االحتاد في الفترة املقبلة ،كي يجيدوا التعامل مع النظام اآللي اجلديد
وإنهاء جميع املعامالت من خالل تواجدهم في أنديتهم ،حيث سيتم
ربط األندية مع االحتاد بنظام موحد.

القادسية يواصل تصدر العمومي
في بطولة القوى

واصل نادي القادسية مساء الثالثاء تصدره لفئة العمومي
برصيد  104نقاط فيما انتزع نادي الكويت صدارة فئة الناشئني
برصيد 5ر 71نقطة بعد اختتام منافسات اليوم الثاني لبطولة
الكويت العامة أللعاب القوى لفئتي العمومي والناشئني.
وجاء في املركز الثاني بعد نادي القادسية في فئة العمومي
ن��ادي كاظمة برصيد  89نقطة تاله ن��ادي الساحل ثالثا ب88
نقطة.
وتعتبر هذه املراكز التي حققتها األندية قابلة للتغيير في
االيام الثالثة املتبقية من البطولة وفق ما سيقدمه العبو األندية
وهو ما جرت عليه العادة في بطوالت العاب القوى.

وإحالته إل��ى التحقيق متهيدا
إلقالته من منصبه.
وعقد مجلس إدارة النادي
العربي اجتماعا مساء الثالثاء
ح��ض��ره  6أع���ض���اء ،يتقدمهم
رئيس النادي جمال الكاظمي،
فيما غاب عن االجتماع  4أعضاء
 3منهم بداعي السفر للخارج،
ف��ي��م��ا اع���ت���ذر ن���ائ���ب رئ��ي��س
النادي عبد العزيز عاشور عن
احلضور.
وجاء القرار قبل أيام بإيقاف
ع��اش��ور ع��ن ع��م��ل��ه وحت��وي��ل��ه
للتحقيق بإجماع احلضور على
خلفية تصريحات على حسابه
على إنستجرام اعتبرها مجلس
اإلدارة تشكيك في والء بعض
األع��ض��اء مل��ج��رد أن��ه��م متسكوا
بالبقاء في منافسات ال��دوري
ف��ي أزم��ة النقاط الشهيرة مع
العربي.
واع��ت��ب��ر ال��ع��رب��ي م��ا قاله
عاشور على حسابه حول أزمة
الثالث نقاط ،وترويجه لقرار
االن��س��ح��اب ق��ب��ل ق���رار مجلس
العربي تدخال في صميم عمل
مجلس اإلدارة.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ع��اش��ور
استلم مهمة نائب رئيس جهاز
ال��ك��رة ق��ب��ل ف��ت��رة االن��ت��ق��االت
الشتوية املاضية ،ووجد دعما
م��ن إدارة ال��ن��ادي فيما يخص
تدعيم صفوف النادي بعدد من
الصفقات ،إل��ى جانب التعاقد
مع جهاز فني بقيادة الصربي
ميودراج ،والذي متت إقالته منذ
فترة ليتسلم امل��درب الكويتي
ميثم الشطي املهمة خلفا عنه.

ترقب بالكويت بسبب املراهنات
والتالعب في نتائج املباريات
حال من التأهب تسيطر على االحتاد الكويتي لكرة القدم في
الوقت احلالي ،بعد تشكيل جلنة خاصة مهمتها تتمثل في وضع
جميع مباريات دوري فيفا واملراحل السنية حتت مجهرها ملعرفة
ما إذا كان هناك تالعب في النتائج بسبب املراهنات التي عرفت
طريقها للكرة الكويتية بصفة خاصة وبقية اللعبات بصفة عامة.
كما ستتابع اللجنة ما ينشر في الصحف الكويتية عن وجود
شبهة تالعب بسبب املراهنات ،على أن يتم إخضاع من يثبت
تورطهم في وقت الحق للتحقيق.
وكشفت مصادر مسؤولة أن االحتاد الكويتي بصدد التنسيق
مع جهات حكومية كويتية للوقوف لهذه املراهنات باملرصاد
من أجل القضاء عليها بشكل رسمي ،على أن يتم حتويل جميع
املتورطني إلى هذه اجلهات للتحقيق معها.
ووفقا للمصادر ذاتها ،فإن االحتاد الكويتي سيفجر العديد من
املفاجآت في األيام القليلة املقبلة تخص ملف املراهنات.
ووفقا ملصادر آخ��رى ،تتجه النية ل��دى بعض االحت��ادات
الرياضية ومنها احت��ادات كرة السلة واليد والطائرة لتشكيل
جلان مماثلة للجنة التي شكلها االحت��اد الكويتي لكرة القدم،
خصوصا أن ثمة أنباء قد ترددت عن وجود تالعب في نتائج هذه
اللعبات بسبب املراهنات أيضا.
يذكر أن املراهنات باتت القاسم املشترك بني جميع وسائل
اإلعالم الكويتية في األيام األخيرة املاضية ،بعد أن طالب حارس
الساملية خالد الرشيدي بضرورة مراقبة األمر عن كثب ،وهو ما
يعني وجود تالعب في النتائج.

الشطي :القادسية يقترب
من جتديد عقد داسيلفا

أمني الشرميطي غير سعيد مع األخضر

اللجنة املنظمة تواصل عملها ومنتخبنا يرفع شعار التحدي

استعدادات مكثفة قبل انطالق بطولة آسيا لهوكي اجلليد

الشريدة :إهدار الفرص
سبب خسارتنا أمام القادسية

منتخب الكويت لهوكي اجلليد

تتواصل على قدم وس��اق اعمال اللجنة
املنظمة لبطولة كاس اسيا لهوكي اجلليد
املقرر اقامتها على صالة التزلج في الفترة
ما بني  22وحتى  25من الشهر اجلاري حتت
رعاية وزير التجارة والصناعة وزير الدولة
لشؤون الشباب خالد الروضان وباشراف
وتنظيم وحضور االحت��اد ال��دول��ي لهوكي
اجلليد ( , )iihfومب��ش��ارك��ة واس��ع��ة من
منتخبات اسيوية عريقة لها باع طويل في
رياضة هوكي اجلليد.
ويشرف من جانبه مجلس ادارة نادي
هوكي اجلليد على كل كبيرة وصغيرة من
اج��ل اخ��راج احل��دث بافضل ص��ورة ممكنة
تليق بسمعة ال��ك��وي��ت ال��ري��اض��ي��ة حيث
مت تشكيل جلنة منظمة عليا ينبثق عنها
مجموعة اخ��رى من اللجان من اج��ل رصد

كافة التفاصيل والتاكد من ان كافة االمور
تسير بالشكل املطلوب.
كما يتم جتهيز صالة التزلج حتى تستقبل
احل��دث الضخم بافضل ص��ورة ممكنة من
خالل تسهيل عملية دخول وخروج اجلمهور
واي��ض��ا وس��ائ��ل االع�ل�ام املتوقع ان تقوم
بتغطية احلدث بشكل واسع باعتباره االول
بالنسبة للرياضة الكويتية منذ ان مت جتميد
النشاط الرياضي الكويتي.
وم��ن املقرر ان يرفع علم الكويت خالل
احل��دث وه��و م��ا مييز امل��ش��ارك��ة الكويتية
وتنظيم البطولة السيما وان علم الكويت لم
يرفع في كافة احملافل الرياضية العاملية في
الفترة السابقة.
كما سيتم الدعوة لعقد مؤمتر صحافي
ل�لاع�لان ع��ن ك��اف��ة ال��ت��ف��اص��ي��ل اخل��اص��ة

بالبطولة بحضور رئيس اللجنة املنظمة
ال��ع��ل��ي��ا ورئ��ي��س ال���ن���ادي فهيد العجمي
ومجموعة من اعضاء مجلس االدارة.
وبدورها وجهت اللجنة املنظمة الدعوة
لكافة اجلماهير الكويتية من اجل احلضور
ومساندة ودع��م منتخبنا واملساهمة في
اجناح البطولة ووصولها الى بر االمان.
وفي اط��ار استعدادات منتخبنا فان كافة
االم��ور تسير بالشكل السليم حيث وصلت
الروح املعنوية لدى الالعبني والقائمني على
املنتخب ال��ى اعلى مستوى ممكن وتعاهد
اجلميع على ان يقدموا افضل ص��ورة ممكنة
تليق بهوكي اجلليد الكويتي اال��ذي بدأ يجد
طريقه نحو الشباب الكويتي حيث انتشرت في
الفترة السابقة اللعبة السيما في ظل النتائج
املبهرة التي حتققت في الفترة االخيرة.

الهالل عينه على لقب الدوري السعودي من بوابة الشباب
ي��س��ع��ى ال��ه�لال حل��س��م لقب
ال��دوري السعودي لكرة القدم،
ع��ن��دم��ا ي��ح��ل ضيفا ع��ل��ى فريق
ال��ش��ب��اب ال��ي��وم اخل��م��ي��س ،في
اجلولة  24من املسابقة.
وي��ري��د ال��ه�لال حتقيق الفوز
ف��ي ه��ذه امل��ب��اراة ليتوج رسميا
بطال للدوري قبل نهاية املسابقة
ب��ج��ول��ت�ين ،ل��ي��ت��ف��رغ ب��ع��د ذل��ك
ملنافسات بطولتي دوري أبطال
آس��ي��ا ،وك���أس خ���ادم احل��رم�ين
الشريفني ،حيث يسعى الهالل
للجمع ب�ين الثالثية (ال���دوري
والكأس ودوري األبطال).
وي��دخ��ل ال��ه�لال م��ب��ارات��ه مع
الشباب رافعا شعار «ال بديل عن
ال��ف��وز» ،خاصة وأن أي نتيجة
أخ��رى ق��د تؤجل تتويجه بطال
ل��ل��دوري ،وفقا مل��ا ستسفر عنه
م��ب��اراة النصر أم��ام الباطن في
اليوم التالي.
ويتصدر الهالل جدول ترتيب
الدوري برصيد  57نقطة ،بفارق

 8نقاط عن النصر صاحب املركز
الثاني ،بينما يحتل الشباب املركز
الـ 5برصيد  30نقطة.
وح��رص املدير الفني للهالل،
األرجنتيني رام���ون دي���از ،على
االجتماع بالعبيه عقب تعادل
الفريق سلبيا في اجلولة املاضية
أم����ام األه���ل���ي ،وأك����د ل��ه��م على
ض���رورة نسيان ه��ذه امل��ب��اراة،
وال��ت��رك��ي��ز ف��ي م��ب��اراة الشباب
حتى يتمكن الفريق من حسم لقب
الدوري.
ويغيب ع��ن ال��ه�لال ف��ي هذه
املباراة ياسر الشهراني ،وياسر
القحطاني لإلصابة ،فيما عدا ذلك
فإن صفوف الهالل مكتملة.
وتعلق جماهير الهالل آماال
على ل��ي��ون بوناتينن ف��ي جلب
االنتصار لها ،خاصة وأن الالعب
غ��اب ع��ن التهديف ف��ي م��ب��اراة
األهلي األخيرة.
في املقابل ،يعلم متاما فريق
الشباب صعوبة املباراة ،ولكنه

رفع شعار التحدي وأكد إصراره
على ت��ق��دمي أداء جيد يليق به
ملصاحلة جماهير ال��ف��ري��ق عن
امل��وس��م امل��ت��واض��ع ال���ذي قدمه
الفريق هذا املوسم .وحرص املدير
الفني للشباب سامي اجلابر ،على
حتفيز العبيه لبذل أقصى مجهود
لهم ،وت��ق��دمي أداء جيد ميكنهم
م��ن ال��ف��وز ب��امل��ب��اراة .وسيدخل
الشباب بصفوف مكتملة ،بقيادة
اجل��زائ��ري محمد بن يطو الذي
يعول عليه الشباب في تسجيل
األهداف.

«تقنية الفيديو»
وأع����ل����ن رئ���ي���س االحت�����اد
السعودي لكرة القدم ،عادل عزت،
ع��ن ب��دء جتربة تقنية الفيديو
املساعدة للحكام بدءا من املوسم
املقبل .2017-2018
وأش������ار ع����زت ف���ي م��ؤمت��ر
صحافي ل�لاحت��اد ،إل��ى أن هذه

وصف زياد الشطي املنسق اإلعالمي للفريق األول لكرة القدم
بنادي القادسية الكويتي الفوز الذي حتقق على النصر بهدف
دون رد في األسبوع الـ  22من الدوري بالهام للغاية.
وقال الشطي « :الفريق قدم مستوى جيد للغاية ،وجنح املدرب
في تضييق املساحات في الشوط الثاني ،للتحكم في رمت املباراة
من أجل حتقيق الفوز وحصد ثالث نقاط مهمة للغاية».
وأض��اف الشطي« :القادسية تربع على قمة دوري فيفا عن
جدارة واستحقاق شديدين ،وسيواصل اجلميع العمل الدؤوب
من أجل االستمرار على القمة واحلفاظ على لقب الدوري».
وأعلن الشطي أن األمور فيما يخص جتديد عقد هداف الفريق
داسيلفا تسير في طريقها الصحيح ،حيث اقترب النادي بالفعل
من جتديد عقد الالعب امللقب بالسفاح ،وذل��ك حال عدم ظهور
عقبات قد تعرقل املفاوضات.
من ناحية أخ��رى ،أشار الشطي إلى أن اجلهاز الفني بقيادة
املدرب الكرواتي داليبور منح الالعبني راحة من التدريبات.
وأكد الشطي أن الالعب بدر املطوع سيواصل غيابه عن الفريق
بسبب تواجده خارج البالد ولإلصابة ،كما سيغيب محمد الفهد
لإلصابة أيضا ،موضحا أن مشاركة عبدالعزيز املشعان واردة
في حال تعافيه بنسبة مائة في املائة.

التجربة ستساعد احلكم كثيرا
في اتخاذ ق��رارات صحيحة إلى
حد كبير .وأوض��ح مدير دائ��رة
تطوير احلكام ،اإلجنليزي مارك
ك�لات��ن��ب��رغ ،أن تقنية الفيديو
ستكون لدى احلكم الرابع ،مشيرا
إل��ى أن��ه «ل��ن تسمح للمدرب أو
الرئيس أو الالعبني مبشاهدة
احلاالت».
وواصل كالتنبرغ« :سنختار
م��ب��اري��ات ف��ي دوري احملترفني
وأيضا كأسي امللك وول��ي العهد
في املوسم املقبل ،لتطبيق تقنية
الفيديو بشكل جتريبي».
وأض����اف احل��ك��م اإلجن��ل��ي��زي
ال���س���اب���ق« :ح���ددن���ا  4ح���االت
الستخدام تقنية الفيديو وهي
جت��اوز الكرة خط امل��رم��ى ،ملسة
ال��ي��د ،ضربة اجل���زاء ،التسلل..
لن جنلب حكام أجانب في حال
تطبيق التقنية وسيخضع احلكام
السعوديني ل��دورات تدريب قبل
تطبيقها بشكل رسمي».

جانب من تدريبات الهالل السعودي

أرج��ع خالد الشريدة عضو مجلس إدارة النصر الكويتي
ورئيس جهاز الكرة خسارة الفريق األول بالنادي أمام القادسية
بهدف دون رد في األسبوع  22من منافسات الدوري إلى إهدار
الالعبني عدد كبير من الفرص.
وأض��اف الشريدة « :إلى جانب األه��داف املهدرة ،هناك أيضا
أخطاء حتكيمية ،وال أحبذ اخلوض فيها بالتفصيل كونها جزءا من
لعبة كرة القدم» .وتابع« :لألسف الشديد جميع األندية تضررت
من مستوى احلكام مبا فيها النصر ،لذلك يتعني على اللجنة اختيار
احلكم املناسب للمباراة املناسبة ،تفاديا لهذه األخطاء املكررة».
وشدد الشريدة على أن خسارة النصر ليست نهاية املطاف ،كونها
جاءت أمام فريق القادسية الذي يتصدر القمة في الوقت الراهن،
مبينا أن العنابي قدم مستوى جيد للغاية وكان ندا قويا للمنافس.
واختتم الشريدة تصريحه مشيرا إلى أن اجلهاز الفني أجرى
تدريبا اليوم شارك فيه الالعبون الذين غابوا عن لقاء القادسية،
موضحا أن صفوف الفريق تكتمل أمس األربعاء استعدادا ملواجهة
الساملية اجلمعة في األسبوع  23للدوري.

