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«جلنة التسوية» تعتمد مرشحي األندية النتخابات «احتاد الكرة»
أعتمدت جلنة التسوية املكلفة بإدارة شؤون االحتاد الكويتي لكرة
القدم أسماء مرشحي األندية ومرشح املقعد النسائي لعضوية مجلس
اإلدارة  ،حيث من املقرر أن يعقد اجتماع اجلمعية العمومية الغير
العادية في التاسعة والنصف من مساء األحد  ٢٠مايو احلالي.
وجاء الترشيح لالنتخابات كاآلتي:
منصب الرئيس (مرشح واح��د) :الشيخ أحمد اليوسف الصباح
(الساملية).
منصب نائب الرئيس (مرشحان) :يوسف كرمي (اجلهراء) وأحمد
عقلة (اجلهراء).
املقعد االلزامي للمرأة (مرشحة واح��دة) :فاطمة حيات (الساملية
والكويت والتضامن والعربي واجلهراء واليرموك).
منصب عضو مجلس اإلدارة ( 26مرشحا) :د .إبراهيم األنصاري
(اليرموك) ،محمد األنصاري (اليرموك) ،وخالد الشمري (كاظمة)،
 ،قاسم حمزة (كاظمة) ،فالح سعدون (التضامن) ،سالم سعدون
(التضامن) ،جابر الزنكي ،أيوب أحمد ،كمال الشمري (الشباب)،
فاضل الدمخي (الساملية) ،أحمد عجب (الساحل) ،فيصل العازمي
(ال��س��اح��ل) ،معن الرشيد (ال��ك��وي��ت) ،وليد املنديل (ال��ك��وي��ت)،
عبداحلميد الكندري (الصليبخات) ،مشاري الشطي (الصليبخات)،
فهد الهمالن (الفحيحيل) ،علي الديحاني (النصر) ،صبيح أبل
(العربي) ،عارف أبل (العربي) ،فهد عايش املطيري (خيطان) ،ناصر
العنزي (اجلهراء) ،عبدالعزيز فراج (اجلهراء).
كما لم تعتمد جلنة التسوية  ٣أسماء بسبب ع��دم استيفاءهم
بعض املستندات املطلوبة ،واملرشحني هم  :أحمد محمد الكندري (
الفحيحيل) ،ض��اري مفرج اخلليفة (الفحيحيل) ،وسلطان عايش
املطيري(خيطان).
فيما انسحب مرشح النصر مشاري مطلق املطيري.

ميدو ينفي فسخ عقده
من قبل نادي الكويت

«الفيفا» يطلب معلومات
إضافية بعد قرار
السعودية إيقاف املرداسي

االحتاد الكويتي لكرة القدم

اختتام فعاليات اجتماعات احلكام بـ احتاد الكرة»

نفى السوري حميد ميدو ،العب الكويت الكويتي السابق ،ما
تردد مؤخرا عن فسخ عقده مع الفريق ،بسبب رفع علم بالده ،في
نهائي كأس األمير.
وقال ميدو ،عبر حسابه على «فيسبوك»« :أوال أشكر إدارة
نادي الكويت ،بعد موسم أكثر من رائع ،وكان لي الشرف الكبير
مع زمالئي ،بالتتويج بثالث بطوالت محلية ،وبعد نهاية املوسم
انتهى عقدي».
وتابع« :أس��أل الله التوفيق لي مع الكويت ،أو مع أي فريق
آخ��ر ،وك��ل ما يقال عن فسخ تعاقدي بسبب رف��ع العلم ،غير
صحيح ..أنا رفعت علم سوريا وأفتخر».

كاظمة يحصل على موافقة
خيطان لتجديد عقد احلبيتر

حصل مجلس إدارة ن��ادي كاظمة ،على موافقة مسؤولي
خيطان لتجديد عقد العب الفريق عمر احلبيتر ملدة عامني.
وضم كاظمة الالعب من نادي خيطان ،ملدة عام ونصف العام
على سبيل اإلعارة ،وظهر الالعب مع البرتقالي مبستوى رائع ،ما
رشحه ليكون أحد أفضل الالعبني في املوسم املنصرم.
وسيبدأ كاظمة مفاوضاته مع الالعب لتحديد املقابل املادي
الذي سيحصل عليه مقابل االستمرار مع النادي ،وذلك خالل
األسبوع املقبل على أقصى تقدير.

النصر ينهي عالقته
مع محترفه البرازيلي

خرج البرازيلي توريس من حسابات اجلهاز الفني للفريق
األول لكرة القدم بنادي النصر الكويتي ،املوسم املقبل.
ولم يقدم الالعب املستوى املأمول منه متذ مت التعاقد معه في
فترة االنتقاالت الشتوية املاضية.
ويرى ظاهر العدواني مدرب النصر أن الالعب ال يعد إضافة
للنصر ،وليس افضل من املهاجمني احلاليني للعنابي ،ليتم ابالغه
بانه مت رفض جتديد عقده ومن ثم غادر الكويت إلى بالده.
وأوصى العدواني إدارة النادي بالبحث عن محترف يلعب
في مركز رأس احلربة الصريح ،الذي يحتاجه العنابي بقوة في
املوسم املقبل.

جانب من ختام اجتماعات احلكام

اختتمت ،الثالثاء ،فعاليات االجتماعات
التي عقدت في االحتاد الكويتي لكرة القدم
بحضور مدير إدارة تطوير احلكام باالحتاد
اآلس��ي��وي لكرة ال��ق��دم الياباني هيركوزا،
ومدير تطوير جلنة احلكام حسني شعبان
وعضو جلنة احلكام د .غامن السهلي ،وعضو
جلنة الصاالت والشاطئية د .أحمد فرج.
وشهد االجتماع اخلتامي احل��دي��ث عن

فصل دائرة احلكام عن جلنة احلكام ،وذلك
بعد توضيح مهمة إدارة احلكام والتي تتمثل
في تطوير احلكام والبرامج اخلاصة بهم،
ووض��ع تكاليف احلكام وترشيح احلكام
للحصول على ال��ش��ارة ال��دول��ي��ة م��ن قبل
االحتاد الدولي لكرة القدم “.”FIFA
وتتشكل دائرة احلكام من  5أعضاء ،على
ان يكون لكل منهم مهام خاصة باملراحل

السنية وال���دوري املمتاز ودوري الدرجة
األولى.
وس��وف يرسل االحت���اد اآلس��ي��وي لكرة
القدم تقريرا إلى االحتاد الكويتي لكرة القدم
يتضمن أبرز املالحظات على االجتماع.
وم��ن املقرر أن يرسل االحت��اد اآلسيوي
وف �دًا إلى االحت��اد الكويتي من أجل متابعة
العمل اخلاصة بانشاء دائرة احلكام.

ميالنو مرشحة الستضافة السوبر املصري
أعلن محمد كامل ،رئيس الشركة الراعية
الحتاد كرة القدم املصري ،أن مدينو ميالنو
اإليطالية ،باتت ضمن املرشحني الستضافة
السوبر احمللي ،بني األهلي والزمالك.
وأوض��ح كامل ،في تصريحات إذاعية،

أمس األربعاء ،أن الشركة تفاضل حاليا
بني أكثر من دول��ة ،الستضافة السوبر،
ومنها الكويت ،والسعودية ،واإلم��ارات،
وإيطاليا.
وتعد الكويت هي األق��رب الستضافة

املباراة ،حتى اآلن ،وفقًا ملا أعلنته الشركة،
الثالثاء.
ويلتقي األه��ل��ي م��ع الزمالك ف��ي كأس
السوبر ،بعدما فاز األول بالدوري ،وتوج
الثاني بالكأس.

الزمالك ينقذ موسمه بكأس مصر على حساب سموحة
أنقذ الزمالك موسمه بعد التتويج بلقب كأس مصر لكرة القدم
للمرة اخلامسة في آخر ست سنوات بتغلبه بركالت الترجيح
 4-5على سموحة بعد التعادل  1-1في املباراة النهائية يوم
الثالثاء.
وأكمل سموحة آخ��ر  20دقيقة من الوقت األصلي بجانب
شوطني إضافيني مل��دة نصف ساعة بعشرة العبني بعد طرد
مهاجمه حسام حسن الذي افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة
اخلامسة وذلك حلصوله على انذارين.
وانتظر الزمالك حتى الدقيقة  86ليتعادل من ضربة رأس عبر
كابوجنو كاسوجنو بعد ركلة حرة.
وتأهل الزمالك بذلك لكأس االحتاد االفريقي في املوسم املقبل
لينقذ موسمه بعدما احتل املركز الرابع في الدوري املمتاز وخرج
مبكرا من كأس االحتاد هذا العام.
وعند االحتكام لركالت الترجيح أهدر عبد الله بكري الركلة
األولى لسموحة عندما سدد فوق العارضة.
ونفذ الزمالك كل ركالته بنجاح عبر محمود عالء وطارق
حامد وعبد الله جمعة وحمدي النقاز وأحرز ركلة احلسم يوسف
ابراهيم (أوباما) .وكانت البداية صادمة للزمالك بعدما افتتح
حسام حسن التسجيل من متابعة لتمريرة محمد حمدي زكي في
غفلة تامة من الدفاع.
جماهير الزمالك خ�لال م��ب��اراة فريقهم أم��ام سموحة في
االسكندرية يوم الثالثاء .تصوير :محمد عبد الغني  -رويترز.
وعاب الزمالك التوتر طيلة اللقاء لكنه استفاد من النقص
العددي بعد الطرد.
وتعادل كاسوجنو مهاجم الكوجنو الدميقراطية من رأسية
بعد ركلة حرة نفذها التونسي النقاز ثم تفوق فريق املدرب
خالد جالل بركالت الترجيح بعد استمرار التعادل في شوطني
إضافيني .وسيخوض الزمالك مباراة كأس السوبر احمللية مع
غرميه األهلي بطل الدوري املمتاز.

فرحة العبي الزمالك

طلب الفيفا «معلومات إضافية» من االحت��اد السعودي،
بعد قرار جلنة االنضباط واألخالق احمللية إيقاف احلكم فهد
املرداسي مدى احلياة على خلفية اتهامه بطلب «رش��وة»،
والتوصية بشطبه من قائمة حكام املونديال.
وب��دأت قضية امل��رداس��ي ( 32ع��ام�اً) بالتكشف ب��دءا ً من
األسبوع املاضي ،بعد االع�لان املفاجىء عن استبعاده من
قيادة املباراة بني االحت��اد والفيصلي في نهائي كأس خادم
احلرمني الشريفني الذي أقيم في جدة في  12مايو.
وق��ام��ت السلطات ال��ك��روي��ة قبل س��اع��ات م��ن امل��ب��اراة
باستبعاده وتكليف االنكليزي مارك كالتنبرغ بقيادة املباراة،
مشيرة إل��ى إح��ال��ة احلكم السعودي «للمباحث اإلداري���ة
للتحقيق معه» دون مزيد من التفاصيل.
وفي بيان أصدرته بعد منتصف ليل الثالثاء األربعاء،
أوضحت جلنة االنضباط أن امل��رداس��ي تواصل مع رئيس
نادي االحتاد لطلب «رشوة» لتمكني ناديه من الفوز باملباراة
(انتهت بفوز االحت��اد بنتيجة  1-3بعد التمديد) ،ما دفعها
اليقافه مدى احلياة عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
وردا ً على سؤال لوكالة فرانس برس ،قال متحدث باسم
الفيفا أن األخير «أخذ علما ً بأن احلكم فهد املرداسي مت إيقافه
مدى احلياة من كل النشاطات املرتبطة بكرة القدم من قبل
االحتاد السعودي لكرة القدم».
أضاف «طلب الفيفا معلومات إضافية من االحتاد السعودي
لكرة القدم قبل اإلدالء بأي تعليق».
وكانت قضية املرداسي ( 32عاما ً) أحد أبرز حكام الساحة
السعوديني ،موضع أخذ ورد في وسائل االعالم خالل األيام
املاضية ،قبل أن حتسم جلنة االنضباط السعودية األمر ببيان
بعد منتصف ليل الثالثاء األربعاء.
وج��اء في البيان «إث��ر تعيني احلكم فهد املرداسي إلدارة
مباراة نهائي كأس خادم احلرمني الشريفني للموسم الرياضي
 2018-2017بني فريقي االحتاد والفيصلي بادر رئيس نادي
االحت��اد االستاذ حمد الصنيع مبخاطبة االحت��اد السعودي
لكرة القدم مؤكدا ً وجود دالئل لديه بقيام احلكم فهد املرداسي
مبحادثته من خالل رسائل نصية عبر تطبيق الواتساب،
طالباً احلصول على مبلغ مادي غير مشروع مقابل مساعدة
فريقه للفوز باملباراة».
وأشارت إلى أن نادي االحتاد رفع ما في حوزته إلى االحتاد
السعودي ال��ذي أبلغ الهيئة العامة للرياضة ،أعلى سلطة
رياضية في البالد .وتواصلت الهيئة مع «اجلهات املختصة»،
ليتم بعد ذلك «التحفظ على احلكم فهد املرداسي وحتويله إلى
املباحث االدارية للتحقيق معه واستكمال االجراءات اخلاصة
بذلك».
وأكد البيان «ثبوت التهمة» على املرداسي «مبوجب اعترافه
الشخصي بطلب الرشوة» ،وعليه قررت اللجنة «حرمانه من
املشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى احلياة».
كما أوصت اللجنة االحتاد السعودي بأن «يخاطب االحتاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) لطلب ما يأتي :شطب احلكم فهد
املرداسي من قائمة احلكام املشاركني في نهائيات كأس العالم
في روسيا  ،2018وتعميم أثر عقوبة احلرمان من النشاط
مدى احلياة املوقعة عليه على املستوى الدولي».
وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ،قد
كتب عبر حسابه على موقع «تويتر» قبل ساعات من صدور
بيان جلنة االنضباط «أمتنى من االحت��اد السعودي لكرة
القدم في حال ثبوت قضية احلكم اتخاذ اإلجراء الالزم معه
وأمتنى الرفع للفيفا ألن ذلك ال ميثل اململكة  ...نزاهتنا فوق
كل اعتبار».
ويعد املرداسي الذي نال الشارة الدولية عام  ،2011من
أبرز احلكام الرئيسيني السعوديني ،وقاد مباريات في أوملبياد
ريو دي جانيرو البرازيلية صيف العام  2016وكأس القارات
( 2017بينها مباراة املركز الثالث بني املكسيك والبرتغال)،
وكان ضمن قائمة احلكام التي أعلنها الفيفا للمونديال.
وورد اس��م امل��رداس��ي ضمن خمسة حكام أساسيني من
العرب اختارهم الفيفا لقيادة مباريات في مونديال ،2018
علماً أن احلكم السعودي الثاني الذي اختير للمونديال هو
احلكم املساعد عبدالله الشلوي.

األهلي يعلن استقالة البدري
بعد هزمية في دوري األبطال
أعلن األهلي بطل مصر الثالثاء أن رئيس النادي محمود اخلطيب قرر
قبول اعتذار حسام البدري عن عدم االستمرار في تدريب الفريق.
وجاءت االستقالة عقب هزمية األهلي في أوغندا 2-صفر أمام كمباال
سيتي في وقت سابق يوم الثالثاء ليتذيل مجموعته في دوري أبطال
افريقيا.
وقال األهلي في موقعه على االنترنت ”كلفت جلنة الكرة أحمد أيوب
املدرب العام املساعد بقيادة الفريق في مباراة املصري األخيرة في الدوري
واحملدد لها األحد القادم“.
وأض����اف أن جل��ن��ة ال��ك��رة
ستعقد اجتماعا يوم األربعاء
ملناقشة ال��رؤي��ة املستقبلية
لفريق الكرة.
وس��ب��ق ل��ل��ب��دري أن درب
األهلي في ثالث فترات وقاده
للتتويج ب��ال��دوري املصري
ثالث مرات آخرها في املوسم
اجلاري كما توج بدوري أبطال
افريقيا مرة واحدة.
وف��ي املوسم املاضي حقق
األه��ل��ي م��ع ال��ب��دري الثنائية
احمللية وخسر نهائي دوري حسام البدري
األبطال أمام الوداد البيضاوي
املغربي .وتراجعت نتائج األهلي في الفترة األخيرة وفشل في حتقيق
الفوز في آخر أرب��ع مباريات حيث خسر من غرميه األزل��ي الزمالك في
الدوري وخرج من دور الثمانية في كأس مصر على يد األسيوطي املغمور.
وف��ي بداية مشواره ب��دوري األبطال تعادل على أرض��ه مع الترجي
التونسي بدون أهداف قبل خسارته يوم الثالثاء في أوغندا.

