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التضامن: ال ميكن السكوت عن األخطاء التحكيمية
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احلساوي ينتقد
هيئة الرياضة

وجه فواز احلساوي، رئيس القادسية السابق، أسهم 
النقد إلى هيئة الرياضة، العتمادها النظام األساسي للنادي 
خاصة فيما يخص ض��رورة تزكية 200 عضو باجلمعية 

العمومية ملن يرغب بالترشح النتخابات مجلس اإلدارة.
وق���ال احل��س��اوي ف��ي ت��غ��ري��دات على حسابه مبوقع 
التواصل االجتماعي »تويتر«: »إلى جماهير نادي القادسية 
الكرام ال نعتب على إدارة النادي بتنفيذ النظام األساسي 
اجلديد املعتمد واخل��اص بأنه ال يحق للشخص الترشح 
لالنتخابات إال بعد تزكيته من قبل 200 عضو جمعية 
عمومية فاملذنب هو الهيئة العامة للشباب والرياضة التي 
اعتمدت هذا النظام«. وأضاف: »اعتماد هذا النظام األساسي 
يثبت مبا ال ي��دع مجاال للشك رض��اء الهيئة على مجلس 
اإلدارة وعدم متكني اآلخرين من الترشح بحرية، مما يضمن 
بقاء اإلدارة لسنوات قادمة ما قد يؤثر بالسلب على مسيرة 

الفريق بالبطوالت املقبلة«.
وحاول احلساوي تلخيص األمر في تغريدة قال فيها: 
»باختصار.. كيف تسمح الهيئة إلدارة النادي بأن تكون 
القاضي واجلالد بنفس الوقت؟ أين الدميقراطية وحرية 

التنافس؟«
وواصل: »أبسط مثال على رضاء الهيئة عن إدارة النادي 
أن لديها مستندات تسديد عضوية تقريبا 2000 شخص 
من قائمتي قمت بالتسديد نيابة عنهم قبل سنتني، ولم 
تبت الهيئة بالقبول أو الرفض مع العلم أن رسوم التسديد 

مدفوعة منذ ذلك الوقت بالنادي«.
جدير بالذكر أن انتخابات املجلس اجلديد للقادسية 
املزمع إقامتها يوم 23 فبراري اجلاري شهدت ترشح قائمة 
اجلميع بقيادة الشيخ خالد الفهد، في الوقت الذي أعلن فيه 
سامي بويابس نيته الترشح وبدأ في محاولة احلصول 
على تزكية 200 عضو، وفقا للنظام األساسي من أجل 

الترشح مستقال.

احتاد جدة ينجو من اخلسارة 
أمام الرائد في الدوري السعودي

جنا احتاد جدة، من هزمية محققة أمام الرائد، في اللقاء 
الذي جمعهما في بريدة ضمن منافسات اجلولة 20 لدوري 

كأس األمير محمد بن سلمان، وانتهى بالتعادل 1 � 1.
هدف الرائد سجله عبدالله املقرن في الدقيقة 7، وتعادل 

لالحتاد عبدالرحمن الغامدي في الدقيقة 91.
وب��ات رصيد االحت��اد 15 نقطة في املركز ال��� 15 )قبل 

األخير( فيما ارتفع رصيد الرائد إلى 24 نقطة عاشرا.
حاول االحتاد في الوقت بدل الضائع التسجيل وسنحت 
له فرصتني بكرات رأسية، وقبل صافرة النهاية سجل 

حمودان هدفاً ألغاه احلكم بداعي التسلل.
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األزمة املالية أبرز أسباب خسارة الساملية أمام اجلهراء
حقق الساملية سلسلة من 
النتائج اإليجابية، في بداية هذا 
امل��وس��م، وضعته ف��ي وصافة 

الدوري خلف الكويت.
لكن سقف طموح جماهيره 
انخفض بشدة، مع عودة عجلة 
املنافسات ل��ل��دوران، حيث فقد 
5 نقاط في جولتني فقط، عبر 
التعادل مع النصر، واخلسارة 

أمام اجلهراء، متذيل الترتيب.
وي��واج��ه ال��س��امل��ي��ة العديد 
م��ن امل��ص��اع��ب، التي تقف أم��ام 
طموحاته، خاصًة األزمة املالية، 
وم��ل��ف امل��س��ت��ح��ق��ات امل��ت��أخ��رة 

لالعبني.
فقد توجه جنم الفريق، عدي 
الصيفي، بشكوى لالحتاد الدولي 
ل��ك��رة ال��ق��دم »ف��ي��ف��ا«، للمطالبة 
مبستحقاته امل��ت��أخ��رة، وه��و ما 
يهدد استقرار السماوي، إذا لم 
يتم ح��ل األزم���ة بشكل ج��ذري 
وسريع، في ظل احتمال تقدمي 

العبني آخرين لشكاوى مماثلة.
وحت����ت ض��غ��ط امل���ب���اري���ات 
احلالي، يفتقد العديد من العبي 
ال��س��امل��ي��ة اجل��اه��زي��ة البدنية، 
خاصًة مع الغيابات املتكررة عن 

التدريبات اليومية.
ك��م��ا أن رح��ي��ل ال��ب��رازي��ل��ي 
باتريك فابيانو، ه��داف الفريق 
وثالث هدافي الدوري، وصاحب 
اخلبرات العريضة في املنافسات 
الكويتية، أثر سلًبا بشكل كبير 

على الساملية.
وه�����ذا إل����ى ج���ان���ب إخ��ف��اق 
احمل��ت��رف��ني اجل�����دد، ف���ي ت��ق��دمي 
اإلض��اف��ة املطلوبة، حتى اآلن، 
ب��ل حت��ول��وا إل��ى ع��بء إض��اف��ي، 
بعدما مت االعتماد عليهم بداًل من 
العبني واعدين، وأكثر جاهزية، 

من جنوم املنتخب األوملبي.
وحقق اجلهراء أول انتصار 
بالدوري على حساب الساملية، 
بعدما تغلب عليه بهدف دون 
رد، في امل��ب��اراة التي جمعتهما 
اجلمعة، على ستاد مبارك العيار 
بالقصر األحمر، ضمن منافسات 

اجلولة ال�13 من الدوري.
وت������ذوق ال��س��امل��ي��ة م����رارة 
اخلسارة للمرة األولى، وتراجع 
ل��ل��ت��رت��ي��ب ال��ث��ال��ث م��ف��رط��ا في 
الوصافة ب�24 نقطة، في الوقت 

ال��ذي رف��ع فيه اجلهراء رصيده 
للنقطة 5.

س���ج���ل ه������دف امل�����ب�����اراة، 
الكاميروني دينجر في الدقيقة 

.55

ج��اء األداء أق��ل من املتوسط 
بالشوط األول، فحاول الساملية 
خطف زم��ام املبادرة الهجومية 
عبر االعتماد على عدي الصيفي 
مع فيصل العنزي ومن أمامهم 

مرسلي سانتوس.
في املقابل اعتمد اجلهراء على 
دينجر وم��ن خلفه أول��س��ن مع 
إبراهيم عبيد وعثمان الشمري 

إلى جانب دميبلي.

اجلهراء ب��دا الطرف األفضل 
واألكثر رغبة في الفوز إلحياء 
أم��ل��ه ف��ي مساعيه للبقاء بني 
الكبار، وحملت محاوالته مالمح 
اخل���ط���ورة خ��اص��ة م���ع ت��أل��ق 
أولسن ودميبلي بوسط امللعب، 
م��ع تسديدات دينجر وعثمان 
الشمري الذي حرمته العارضة 

من تسجيل هدف السبق.
على اجلانب اآلخر اتسم أداء 
الرهيب بالبطء في التحول من 
الدفاع للهجوم والعكس، ولم 
يظهر السماوي بشكل إيجابي 
وض��اع��ت أب���رز م��ح��اوالت��ه من 
ال��ب��رازي��ل��ي م��ارس��ل��ي لينتهي 

الشوط األول سلبيا.
ان��دف��ع اجل��ه��راء للهجوم مع 
بداية الشوط الثاني، وح��اول 
ال��ت��ن��وي��ع م���ن ه��ج��م��ات��ه عبر 

األطراف والعمق.
ومتكن أبناء القصر األحمر 
من تهديد مرمى نواف املنصور 
عبر تسديدة لدميبلي تكفل القائم 
األمين بإبعادها قبل أن يتصدي 

القائم األيسر لتسديدة أولسن.
وأجرى السماوي تبديال عبر 
الدفع بفراس اخلطيب بدال من 

مارسلي.
ووس����ط م���ح���اوالت مكثفة 
للجهراوية، متكن دينجر من 
منح فريقه األفضلية بتسجيل 
هدف السبق بالدقيقة 55، بعد 
استالم الكرة ومراوغة الدفاع 
وال��ت��س��دي��د ع��ل��ى ي��س��ار ن��واف 

املنصور.
وم����ع م���ح���اوالت ال��س��امل��ي��ة 
للتعويض الحت أكثر من فرصة 
عكسية خطرة للجهراء أضاع 
أبرزهم دميبلي في الدقيقتني 71، 
73، مضيعا فرصتني ذهبيتني 

للتعزيز.
ح����اول ال��س��امل��ي��ة م���ن دون 
ج���دوى، باستثناء محاولتني 
لفراس اخلطيب أبعدهما إبراهيم 
العتيبي، قبل أن يتألق أرون 
وينقذ اجلهراء من هدف محقق 

بالدقيقة 88، عبر سفيان طالل.

لقطة من مباراة الساملية واجلهراء

شن فهد دابس، عضو مجلس إدارة نادي التضامن 
ومدير الكرة، هجوماً الذعاً على احلكام، عقب مباراة 
فريقه أمام القادسية، والتي حسمها األصفر بهدفني 
ل��ه��دف، ال��ي��وم اجلمعة، ضمن اجل��ول��ة ال�13 من 

الدوري الكويتي لكرة القدم.
وقال دابس، عبر حسابه على »تويتر«: »هاردلك 

إلخواني الالعبني اخلسارة بشرف، قدمتم مباراة 
طيبة ونطمح لألفضل، وجودلك )حظ سعيد( لنادي 
القادسية الفوز«. وأض��اف: »األخطاء التحكيمية 
سيكون لنا وقفة ج��ادة معها، وال ميكن السكوت 
عنها«. ووجه دابس، رسالة إلى رئيس جلنة احلكام 
باحتاد الكرة: »إلى جلنة احلكام ورئيسها، معقولة 

اللي قاعد يصير، ال ميكن أن نقبل أن جتاملون على 
حساب تعب ومجهود فريق بهذه الصورة«.

واختتم مدير ال��ك��رة ب��ن��ادي التضامن: »أت��رك 
التعليق ألص��ح��اب اإلن��ص��اف واحل���ق، يحكمون 
بيننا وبني األخطاء الكارثية، مرفقا فيديو للحاالت 

التحكيمية التي شهدتها املباراة«.


