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السعودية تنفي شراء ولي العهد لنادي مانشستر يونايتد
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أزرق الصاالت يرد الدين لتايالند بثالثية
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إدارة نادي الكويت تفتح النار على رئيس النادي العربي 
شنت إدارة نادي الكويت، هجوماً حاداً 
على رئيس النادي العربي عبدالعزيز 
عاشور، بسبب البيان الذي أصدره على 
ـــداث الشغب الــتــي صاحبت  خلفية أح
مــبــاراة الفريقني، في الـــدوري الكويتي 

لكرة القدم.
 

ــادي  ـــان الــعــربــي، اتــهــم رئــيــس ن وك
الكويت خالد الغامن، مبسؤولية وقوع 
أحداث الشغب بني الفريقني، في املباراة 
التي انتهت لصالح الكويت بهدفني دون 
رد، حلساب اجلولة الـ13 من الــدوري 

احمللي.
ووصف النادي، بيان عاشور، بالركيك 
واملتخم بــاألكــاذيــب واملــغــالــطــات، فيما 
يخص األحــــداث املفتعلة، املــرتــب لها 

بعناية قبل انطالق مباراة الناديني.
ــني سره  واتــهــم الكويت، عــاشــور وأم
ــؤاد املــزيــدي، بتزييف احلقائق  العام ف
ــي نــفــس يــعــقــوب، وتصدير  لــغــرض ف
مغالطات وأكاذيب ومتناقضات باجلملة، 
والــزج باسم رئيس نــادي الكويت خالد 
الــغــامن، فــي أحـــداث ليس لــه بها عالقة 

سواء من قريب أو من بعيد.
ــــدار تعليماته لبعض  وانــتــقــد إص
ــادي العربي ملنع الــغــامن من  موظفني ن
دخول املنصة، وإدخــال سيارته إلى مقر 
النادي باملنصورية، في مخالفة صريحة 
وواضحة لكل األعــراف والبروتوكوالت 
ــي تنظيم املــبــاريــات  املــتــفــق عــلــيــهــا، ف
والبطوالت ليس في دولة الكويت فحسب، 

بل في العالم أجمع.
وأضــاف: “الزج باسم رئيس النادي 
في إدعاء اقتحامه ومرافقيه للمقصورة، 

لتبرير الفوضى املقصودة واملتعمدة، 
ــن قــبــل شخصيات  ــد لــهــا سلفا م ــع وامل
معروفة في مجلس إدارة النادي العربي، 
محاولة طفولية لكسب التعاطف ال متت 

باحلقيقة والواقع واملنطق بصلة”.
وتابع: “مسؤولية تنظيم املقصورة 
بصفة خاصة ومدرجات االستاد بصفة 
عامة، تقع على كاهل مجلس إدارة النادي 
الــعــربــي، املــســؤول األول واألخــيــر عن 

التنظيم، كونه النادي املستضيف للقاء، 
ــادة نــائــب رئــيــس جلنة  ــه ويكفينا ش
العالقات العامة بالنادي العربي، األخ 
حامد العلي، الــذي نقدم له الشكر على 

موقفه في هذا الشأن”.
وأوضــح البيان، رفض الكويت التام 
ألحـــداث الشغب أي كــانــت أطــرافــهــا أو 
املشاركني فيها، داعــني اجلهات األمنية 
املسؤولة التخاذ اإلجراءات الرادعة جتاه 

املتسبب فيها، وضمان حصول املتضرر 
منها على حقوقه، من أجل عدم وقوعها 

مجددا.
ــى نائب  وتــوجــه الكويت بالشكر إل
رئيس مجلس إدارة النادي العربي أسامة 
حسني، وأعــضــاء مجلس اإلدارة، علي 
مندني، وحمد بن حيدر، وعلي الصفار، 
وإسماعيل حبيب، على حسن االستقبال 

وكرم الضيافة.

نادي الكويت يؤكد سعيه لتخليص الرياضة من أي عمل غير مشروع

ــر اإلعـــالم السعودي تركي الشبانه  نفى وزي
أمس االثنني تقارير إعالمية عن سعي ولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان لشراء نادي 
مانشستر يونايتد الـــذي ينافس فــي الـــدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة الــقــدم، مشيرا إلــى أنــه ال 
يوجد سوى اجتماع مع صندوق الثروة السعودي 

بشأن رعاية محتملة. وقــال الشبانه في حسابه 
على تويتر إن التقارير التي تفيد بأن األمير محمد 
بن سلمان يعتزم شراء النادي ”أخبار عارية عن 
الصحة متاما“. وأضاف الشبانه ”في حقيقة األمر 
أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق االستثمارات 
العامة لبحث مشروع رعاية إعالنية، والصندوق 

استمع إلى االقتراحات كأي جهةاستثمارية ولم 
تسفر عن أي نتيجة“. وذكــرت صحيفة )ذا صن( 
البريطانية يــوم األحــد أن ولــي العهد السعودي 
يسعى لشراء يونايتد، وهو واحــد من أكبر أندية 
كرة القدم من حيث الشعبية، مقابل 3.8 مليار جنيه 

استرليني )4.9 مليار دوالر(.

صورة ضوئية من بيان نادي الكويت

رد منتخب الكويت لكرة الصاالت، الدين 
كامالً ملضيفه التايالندي، بعدما تغلب عليه 
بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد، في املباراة 
التجريبية الثانية، التي جمعتهما األحد، في 

العاصمة بانكوك.
ــز أمــــام الــفــريــق  ــي ــم وجــــاء الـــعـــرض امل
ــدادات األزرق،  ــع ــت الــتــايــالنــدي، ضــمــن اس
خلـــوض مــنــافــســات التصفيات اآلســيــويــة 

املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2020.
ومتثل مواجهة تايالند الثانية، احملطة 
األخــيــرة فــي مرحلة اإلعـــداد احلالية، التي 
تضمنت مباراتني أمــام مصر، ومثلهما أمام 
تايالند، خسر األزرق ثــالث منها، قبل أن 

يتمكن من العودة بقوة أمام املنتخب اآلسيوي 
العنيد.

ويــديــن املنتخب الكويتي بالفضل في 
حتقيق الفوز، للثنائي املتألق عبد الرحمن 
الطويل وأحمد الفارسي، بعدما قادا الفريق 
للوصول إلــى مستٍو مميز أمــام تايالند، في 

ختام حتضيرات الفريق لتصفيات املونديال.
 ومنح الــفــوز املنتخب اخلليجي، دفعة 
معنوية كبيرة لالعبني واجلهازين اإلداري 
والفني، بعد اجلهود املبذولة لضمان جاهزية 
جميع الالعبني، والسعي لتعزيز مكامن القوة 
باملنتخب، ومحاولة عالج أوجه القصور في 

رحلتهم لتطوير أداء األزرق.

أشبال وبراعم الكويت يشاركون في بطولة »أسباير«
غادر وفد منتخبي الكويت لألشبال )مواليد 
2005(، والبراعم )مواليد 2006(، مساء األحد، 
إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل املشاركة 

في بطولة أكادميية اسباير الودية.
وستقام البطولة مبشاركة أكادميية اسباير، 
ــي، إلــى جانب  ــران ونـــادي دينامو كييف األوك

منتخبي األشبال والبراعم.
ومن جانبه، قال سالم سعدون، عضو مجلس 
إدارة اإلحتاد الكويتي لكرة القدم، إن املشاركة 
في البطولة، تأتي من أجل صقل خبرات الالعبني، 
عبر االحتكاك مبدارس كروية مختلفة، وذلك في 

تصريحات ملوقع االحتاد.

هل يستطيع األهلي االنقضاض على قمة الدوري املصري؟
اشــتــعــل الـــصـــراع عــلــى قــمــة الـــــدوري بني 
األهلي والزمالك وبيراميدز، خاصة بعدما أمن 
“األبيض” تصدره ووصــل للنقطة 51 عقب 
حتقيق الفوز على إنبى بنتيجة 2-1، في املباراة 
التى جمعتهما على إستاد بترو سبورت، في 

إطار اجلولة 22 من منافسات بطولة الدوري.
يحتل بيراميدز املركز الثاني بجدول الدوري 
برصيد 45 نقطة، فيما يحتل األهــلــي املركز 
الثالث برصيد 42 نقطة، إال أن الصراع مازال 
داخل أرض امللعب، خاصة في ظل تقارب عدد 
النقاط بني الفرق وبعضها البعض، وتتبقى 12 

جولة بخالف اللقاءات املؤجلة.
هل يستطيع األهلي الوصول لقمة الدوري؟

قمة الـــدوري يعتليها الزمالك برصيد 51 
نقطة، بعدما خــاض 20 مــبــاراة، حقق الفوز 
فى 16، وتعادل في 3، وخسر مباراة واحــدة، 
ويتبقى له 14 لقاء في املسابقة، في الوقت الذي 

يحتل األهلي املركز الثالث برصيد 42 نقطة، 
بعدما خاض 19 لقاًء حقق الفوز في 13 وتعادل 

في 3 وخسر في مثلها، ويتبقى له 15 مباراة.
ــك 9 نــقــاط،  ــال ــزم ــي وال ــل ــني األه الـــفـــارق ب
ويتبقى لـ”األحمر” مباراة واحدة مؤجلة أمام 
اإلسماعيلي حتى يتساوى مع “األبيض” في 
عدد املواجهات، ويحتاج األهلي للفوز في تلك 
املباراة املؤجلة ليقلص الفارق مع الزمالك لـ6 
نقاط، وهنا تصبح مواجهتهما املباشرة هي 

الفيصل.
يلتقي األهلي مع الزمالك في قمة الــدوري 
املصري 30 مارس املقبل، وهي املباراة املؤجلة 
من الدور األول، ويحتاج األحمر للفوز وحصد 
النقاط الــثــالث حتى يتمكن مــن الــزحــف نحو 
املقدمة وتقليص الفارق مع الزمالك املتصدر، 
أما في حال اخلسارة أو التعادل سيصبح موقف 

األحمر صعباً.

تغيرات جوهرية تنتظر احتاد الكرة السعودي
كشف مصدر باالحتاد السعودي لكرة القدم أنه من 
املتوقع حــدوث تغيرات جوهرية في احتــاد الكرة، قد 
تصل إلى إعالن مجلس اإلدارة االستقالة، وتشكيل جلنة 
انتقالية تدير دفة العمل حلني انعقاد جمعية عمومية 
استثنائية إلعالن قواعد االنتخابات القادمة، أو تقنني 

عمل رئيس االحتاد وصالحياته حتى نهاية املوسم.

ــاد قصي الفواز في  ــح املصدر: “رئيس االحت وأوض
إجازة حالياً، والنائب لؤي السبيعي تقدم ألكثر من مرة 
باستقالته وهو مبتعد حالياً، واألعضاء ال يحضرون 
إلى مقر االحتاد، واألمور ال تسير بالشكل الطبيعي على 

اإلطالق، يوجد ربكة وعدم ترتيب في الكثير من امللفات”.
وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة 

األوملــبــيــة السعودية، األمــيــر عبد العزيز بــن تركي 
الفيصل، اجتمع برئيس وأعضاء مجلس إدارة احتاد 
الكرة قبل نحو أسبوعني، بعد أن “أثيرت العديد من 
املشكالت بني احتاد اللعبة واألندية، وأشار املصدر إلى 
أن االجتماع وضع التصور القادم ملستقبل إدارة اللعبة 

باململكة”.


