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انتخاب مجلس إدارة جديد التحاد الطائرة

عاشور يتعهد بتطوير اللعبة
والتعاون مع األندية

سيتم إخطار المحقق معهم بالقرارات بعد اعتمادها رسمي ًا

أبل« :قانونية العربي» ال تتخذ
قرارات بل ترفع توصيات للمجلس
كتب �أمين الدرديري:

• جمموعة من �أع�ضاء اجلمعية العمومية

كتب يحيى �سيف:
يف �أجواء هادئة متيزت بالتوافق
واالن�سجام انتخبت اجلمعية
العمومية الحتاد الكرة الطائرة
جمل�س �إدارة جديد ًا لتويل �ش�ؤون
االحت��اد لأرب��ع �سنوات مقبلة
يف ال��ف�ترة م���ن � 2019إل��ى
2023و�أ�سفرت نتائج االقرتاع
ع��ن ف��وز ح�سني ع��ا���ش��ور من
النادي العربي مبن�صب رئي�س
جمل�س الإدارة بالتزكية حيث
مل يكن امامه مر�شح مناف�س.
وا�ستقر الدكتور عبد الهادي
املطريي من ال�ساحل يف من�صب
نائب الرئي�س وفوزي املعتوق
من كاظمة لأمانة ال�رس وخلف

الهاجري من ال�صليبخات المانة
ال�صندوق ،ون���واف ال�شمري
ممثل اجلهراء ونايف الر�شيدي
من الت�ضامن ونايف العازمي من
الفحيحيل امناء �رس م�ساعدين
وط�ل�ال ال��ع��دواين م��ن برقان
م�ساعدا لأمني ال�صندوق وطارق
العريفي ،الكويت،وعبدالله
ك��اي��د،ال�����ش��ب��اب،ع�����ض��وي��ة يف
جمل�س االدارة.
من جانبه تقدم ح�سني عا�شور
رئ��ي�����س جمل�س ادارة احت��اد
الطائرة بال�شكر اجلزيل الع�ضاء
اجلمعية العمومية لثقتهم
باملجل�س اجل��دي��د وللجنة
امل�ؤقتة على ادارت��ه��ا �ش�ؤون
االحتاد وتطبيق خارطة الطريق

لالنتهاء من �إقامة االنتخابات
كما ب���ارك لأع�����ض��اء املجل�س
اجل��دي��د ،ك��م��ا �شكر ال��ن��ادي
العربي على تر�شيحه لرئا�سة
االحتاد.
وق��ال عا�شور« :م�ستوى الكرة
الطائرة احلايل لي�س طموحنا
و���س��وء التنظيم يف ال�سنوات
املا�ضية هبط بامل�ستوى العام
و�آم���ل ان ا���س��اه��م م��ع اخ��واين
باملجل�س اجلديد عرب خططنا
امل�ستقبلية ان يكون النهو�ض
باللعبة �شام ً
ال من جميع اجلوانب
و�ستكون هناك لقاءات مع مدراء
اللعبة يف االندية لال�ستئنا�س
ب�آرائهم وافكارهم التي من �ش�أنها
امل�ساعدة بالتطوير.

وزير الشباب
يهنئ القالف
بذهبية بطولة
مبارزة الكراسي

• طارق القالف

هن�أ وزير االعالم وزير الدولة
ل�����ش ��ؤون ال�شباب الكويتي
اجل�بري �أول �أم�����س الثالثاء
امل��ب��ارز ط��ارق ال��ق�لاف على
حتقيقه ميدالية ذهبية يف
مناف�سات �سالح «ال�سابر» يف
بطولة م�سي�سيبي الدولية
ملبارزة الكرا�سي املتحركة.
و�أ���ش��اد ال��وزي��ر اجل�ب�ري يف
ت�رصيح له باملبارز القالف
م�ضيفا ان���ه «ي��ق��دم دائ��م��ا
�أف�ضل امل�ستويات يف خمتلف
البطوالت متوجا ذلك ب�صعوده
ملن�صات التتويج والظفر
بامليداليات امللونة».
و�أكد اجلربي ان القالف يعد من
�أبرز الريا�ضيني من فئة ذوي
االحتياجات اخلا�صة يف البالد
وله م�سرية حافلة باالجنازات
ملا يقدمه من جناحات طوال
م�سريته الريا�ضية التي تعد
فخرا للريا�ضة الكويتية.
يذكر ان بطولة م�سي�سيبي
الدولية مل��ب��ارزة الكرا�سي
املتحركة �أقيمت يف الواليات
املتحدة الأمريكية من ال�سابع
حتى التا�سع من �شهر يونيو
احلايل.

فابيانو يشكو السماوي لـ «الفيفا» بسبب مستحقاته

السالمية تعاقد مع الفلسطيني
الدباغ...ويبحث عن «خامس»
كتب �أمين الدرديري:

بات العب منتخب فل�سطني وهالل القد�س عدي الدباغ �أول
املن�ضمني من ال�صفقات اجلديدة ،لنادي ال�ساملية الكويتي
ا�ستعدا ًدا للمو�سم املقبل ،لي�صبح املحرتف الرابع يف الفريق
�إلى جانب الأردنيني عدي ال�صيفي ،وطارق خطاب ،وال�سوري
فرا�س اخلطيب .وانتهت �صفقة الدباغ بنجاح و�سيمتد عقد
الالعب ملدة مو�سم واحد ،فيما تبحث �إدارة الكرة يف ال�ساملية
بقيادة رئي�س النادي ال�شيخ تركي اليو�سف عن حمرتف
خام�س .وبد�أت املفاو�ضات مع الدباغ منذ فرتة ،و�سط رغبة
�أكرث من فريق يف احل�صول على خدمات الدويل الفل�سطيني.
ويجيد الدباغ الذي حظي بثقة اجلهاز الفني بقيادة الفرن�سي
ميلود حمدي ،يف و�سط امللعب� ،إلى جانب فاعليته اجليدة
على املرمى،وكان ال�ساملية الذي تنتظره م�شاركة يف البطولة
العربية �إلى جانب الكويت والعربي ،قد ا�ستغنى عن املغربي
طالل �سفياين.
واختتم ال�سماوي مناف�سات ال��دوري املمتاز يف املو�سم
املنق�ضي باملركز الثالث ،مفرطا يف فر�صة املناف�سة على
اللقب بعد اخل�سارة يف مواجهتي القاد�سية والكويت.

ق��ال عدنان اب��ل رئي�س اللجنة
القانونية بالنادي العربي ردا
على ما ن�رش ب�شطب � 8أع�ضاء من
اجلمعية العمومية و�إنذار مثلهم
ب�سبب �إ�ساءتهم للنادي عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي �أن الأع�ضاء
الذين مت حتويلهم للتحقيق 15
ولي�س  16ع�ضو ًا حيث مت التحقيق
مع  13ح�رضوا �أمام اللجنة وع�ضو
كان خارج البالد �سيتم التحقيق
معه قريبا فيما امتنع ع�ضو عن
القرار
احل�ضور،مو�ضحا �أن
�سي�صدر عن طريق جمل�س الإدارة
ح�سب ال��ن��ظ��ام الأ�سا�سي،وان
اللجنة القانونية دوره��ا رفع
تو�صيات فقط للمجل�س وعند
اعتمادها �سيتم �إخ��ط��ار م��ن مت
التحقيق معه بالقرارات.
جدير بالذكر �أن جمل�س �إدارة
النادي العربي �سيناق�ش تو�صية
اللجنة القانونية القا�ضية
ب�شطب عدد من �أع�ضاء اجلمعية
العمومية ممن تعمدوا الإ�ساءة
للنادي ول�شخ�صياته االعتبارية
واحلقوا ال�رضر املعنوي بهم من
خالل مواقع التوا�صل االجتماعي
�أو من خالل ال�سلوكيات املبا�رشة
بافتعال امل�شاجرات يف �أروقة
ال��ن��ادي خ�لال الفرتة املا�ضية
�إ�ضافة لالكتفاء بتوجيه �إنذار
لعدد �آخر.
وارت�أى جمل�س الإدارة ان اللجنة

• قرارات �ضد عدد من �أع�ضاء «عمومية العربي»

ال��ق��ان��ون��ي��ة �أ���ص��اب��ت �صحيح
القانون من خالل اتباع اخلطوات
الالزمة وفقا للنظام الأ�سا�سي
بالتحقيق م��ع � 16شخ�صا من
الأع�ضاء وا�ستقرت على توجيه
وان��ذار لثمانية �أع�ضاء و�أو�صت
ب�شطب � 8آخرين ممن ثبت تعمدهم
و�إدانتهم الإ���س��اءة للنادي وهم
�سعد العنزي وجابر قمرب ويا�رس

قمرب ومن�صور ر�ستم وحامد
خ�شاوي و�سعود د�شتي وحممد
عرب وم�صطفى ن�رص الله ،وذلك
بعد ان ا�ستمعت اللجنة لأقوالهم
وق��ررت �أن الإ���س��اءات التي متت
من قبلهم كانت متعمدة ت�ستدعي
تفعيل ن�ص املادة  54من النظام
الأ�سا�سي.
و�شدد جمل�س الإدارة على انه لن

يتوانى عن اتخاذ ما يلزم من
�إج��راءات بحق �أي �شخ�ص مي�س
�سمعة ال��ن��ادي او يتطاول على
�أع�ضائه وفقا ملا يتيحه النظام
الأ�سا�سي والقانون ،م�ؤكدا انه
�سيتبع امل�سار القانوين الالزم يف
حال ا�ستمر التطاول على النادي
وذل��ك وفقا لإج��راءات التقا�ضي
املن�صو�ص عليها بالقانون.

المشعان يكشف عن سبب

جديد لقبوله تدريب الجهراء
كتب �أمين الدرديري:

ك�شف امل���درب الوطني حممد
امل�شعان عن �سبب جديد لقبوله
مهمة ت��دري��ب ال��ف��ري��ق الأول
لكرة القدم بنادي اجلهراء رغم
هبوطه ل��دوري الدرجة الأولى
حيث ن�رش �صورة لطفل �صغري
يحمل ك��رة ال��ق��دم �أم���ام بيته
وي�ستعد للعب وذلك عرب ح�سابه
ال�شخ�صي بتويرت قائال ان هذه
ال�صورة هي التي جعلته يوافق
على قبول مهمة تدريب �أبناء
الق�رص الأحمر �إ�ضافة �إل��ى ما
وجده من تعاون ورقي من �إدارة
النادي ممثله يف جمل�س الإدارة
ورئي�س جهاز الكرة.
يذكر ان حممد امل�شعان طبيب
الأ�سنان �شغوف بعلوم الريا�ضة
ويحر�ص على تعلم �آخر ما و�صل
اليه علم التدريب الذي ف�ضله
على مهنته الأ�سا�سية يف كلية
الطب.
وخ���ا����ض امل�����ش��ع��ان جت���ارب
تدريبية عدة مع �أندية �أوروبية
مثل �أتلتيكو مدريد اال�سباين،
ومل ي�تردد امل��درب ال�سابق لـ

«الأزرق» التون�سي نبيل معلول
يف اختياره م�ساعد ًا له بعد �أول
لقاء له معه يف الدوحة ،عندما
�أر�سله االحت��اد لالجتماع به،
فقد انبهر به معلول و�أدرك ب�أنه
كنز تدريبي مدفون.
ك��ان للم�شعان دور كبري يف
النجاح ال���ذي حققه امل��درب
الروماين اي��وان مارين عندما
ك���ان م��درب��ا ل��ن��ادي الكويت
وح�صل معه على �ألقاب عديدة
ولكن هذا ال��دور كان خفي عن
ال��ك��ث�يري��ن،ل��ك��ن م��اري��ن كان
يعرف جيد ًا من هو امل�شعان
لذلك �صمم على اال�ستعانة به
لكنه مل يفعلها عندما تولى
القيادة الفنية لنادي القاد�سية
فكان الف�شل ذريعاً.
وعمل امل�شعان م�ساعد ًا للمدرب
الكرواتي داليبور �ستاركوفيت�ش
ال��ذي ق��اد الأ�صفر للعديد من
الأل���ق���اب ق��ب��ل رح��ي��ل��ه ولكن
للم�شعان الذي فر�ض نف�سه على
اجلميع كمدرب حمرتف يعرف
ك��ل ك��ب�يرة و���ص��غ�يرة يف هذا
املجال ال�صعب دور كبري فيها.

• �صورة ن�رشها امل�شعان عن �سبب تدريبه للجهراء

القادسية يسمي ملعب ًا لكرة القدم باسم عبداهلل العصفور

وافقت الهيئة العامة للريا�ضة على طلب ن��ادي القاد�سية
الريا�ضي ت�سمية ملعب كرة القدم الكائن خلف مبنى الإدارة,
با�سم الالعب الكبري الراحل عبدالله جا�سم الع�صفور,
العب كرة القدم يف النادي ,والعب املنتخبني
الوطني والع�سكري �سابقا.
وقد �أ�شادت �أ�رسة الع�صفور مببادرة جمل�س �إدارة
نادي القاد�سية ,وال�شيخ طالل الفهد وموافقة
الهيئة العامة للريا�ضة على تكرمي الفقيد
الراحل  ,م�شرية الى �أن هذه املبادرة
مل�سة وف��اء وعرفان لأح��د عمالقة

ويف �سياق مت�صل ق��دم الربازيلي
باتريك فابيانو ،العب ال�ساملية
ال�سابق ،وال���ذي رح��ل للدوري
ال�ب�رازي���ل���ي خ��ل�ال االن��ت��ق��االت
االحتاد
ال�شتوية� ،شكوى �ضد ال�سماوي يف
الدويل لكرة القدم فيفا للمطالبة مب�ستحقاته.
وت�أخر «الرهيب» يف منح الالعب م�ستحقاته دفعه
للرحيل رغم �أنه كان يقدم م�ستوى الفت ًا مع الفريق،
كما �أنه تقدم ب�شكواه ل�ضمان احل�صول على املتبقي من
قيمة عقده.
وميتلك فابيانو عر�ضني للعودة ملنطقة اخلليج �إال �أنه
�أجل ح�سم قراره حتى انتهاء م�شواره مع فريقه الربازيلي
نهاية ال�شهر احلايل ،يف ظل وجود م�ساع للحفاظ على
خدماته من قبل فريقه احلايل.
يذكر �أن فابيانو يعد واح��� ًدا م��ن �أب���رز املهاجمني
املحرتفني بالدوري بعد جناحه يف كافة التجارب التي
اً
و�صول
مرورا بكاظمة والكويت
خا�ضها بداية من الن�رص
ً
�إلى ال�ساملية ،كما ارتقى �صدارة الهدافني لأكرث من
مو�سم.

الريا�ضة يف الكويت ,و�صاحب ال�سجل الريا�ضي احلافل يف
خدمة القلعة ال�صفراء نادي القاد�سية ,وخدمة املنتخبني
الوطني والع�سكري .
وكان الفقيد الراحل عبدالله الع�صفور «�أبوعابد»� أحد جنوم
الكرة الكويتية  ،و�أول العب ينتقل من النادي العربي �إلى
نادي القاد�سية ،وكان يلعب مدافعاً ,ولقب بال�سد العايل ,ومل
يكن جمرد مدافع �أو العب ريا�ضي يف كرة القدم  ,بل كان مثاال
للإخال�ص والتفاين جتاه الفانلة التي يرتديها ,وقدوة حتتذى
يف الأخالق الدمثة والروح الريا�ضية ,وقد وافته املنية يف
الأول من نوفمرب عام .2017

استعداداً لمسابقات الموسم المقبل

اتحاد السلة شكل اللجان العاملة
كتب يحيى �سيف:
• عدي
الدباغ

يف اط��ار اال�ستعدادات التي يقوم بها جمل�س
ادارة احتاد ال�سلة اجلديد لرتتيب االو�ضاع قبل
بداية املو�سم املقبل قام بت�شكيل  9جلان الدارة
�ش�ؤون اللعبة حيث تولى رئي�س جمل�س االدارة ر�شيد
العنزي رئا�سة اللجنة الفنية والتطوير واللجنة
املالية وجلنة الت�سويق واالخرية جلنة م�ستحدثة
ت�شكل الول مرة �ضمن جهود اع�ضاء جمل�س االدارة
لزيادة م��وارد االحت��اد وا�ستقطاب رعاة لالن�شطة
وامل�سابقات املختلفة التي ينظمها.
وت��ول��ى غ���ازي العتيبي رئ��ا���س��ة جلنة احلكام
وثامرال�شنفة للجنة املنتخبات والتدريب
وعبدالرحمن النا�شي للم�سابقات وفا�ضل الداود
لبطوالت الرباعم واملهرجانات وحم�سن املطريي

للجنة كرة ال�سلة الثالثية  3/3ومن املقرر ان يقوم
ر�ؤ�ساء اللجان املذكورة باختيار �أع�ضاء اللجان
خا�صة جلنة احلكام يف االجتماع املقبل ملجل�س
االدارة ملبا�رشة املهام املطلوبة من كل جلنة.
ويف �سياق �آخر من املتوقع ان يبحث جمل�س الإدارة
يف االجتماع املقبل امكانية ع��ودة املحرتفني
االجانب لبطوالت الدوري والكا�س لفئة العمومي
وهو القرار الذي حظي مبوافقة اجلمعية العمومية
لالحتاد يف وق��ت �سابق اال ان ع��دد ًا كبري ًا من
االندية ربطت هذه املوافقة ب�رضورة توفري الدعم
املادي من قبل الهيئة العامة للريا�ضة جللب
حمرتفني ب�إمكانات بدنية وفنية وم�ستوى مهاري
يتجاوز جنوم الفريق الأ�سا�سيني لإتاحة فر�ص
مناف�سة مت�ساوية على من�صات التتويج جلميع
الأندية.

