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أبل: عدم وجود خطة مالية وفنية وإدارية وتهميشي من أسباب استقالتي من العربي
عضو مجلس اإلدارة فّند األسباب معربًا عن أسفه لترك مهمته مع »األخضر«

ياسر أبل يشرح أسباب استقالته في املؤمتر الصحافي

املذيع محمد املسند وإلى جانبه ياسر أبل

احملامي طالل اجلالل يسلم مفتاح السيارة لعمداء إسطبل فهد الدبوس

لماذا قـدمت االسـتقـالة بعد عام كامل؟
ألني أردت ان اعطي مجلس االدارة الفرصة 
الكاملة لي ولألعــضاء ولكي اثبت للجميع ان 
االختالف ليس شــــخصيا بل بوجهات النظر 

وفي خطة العمل لذلك لم أتعجل بها.
هل تعتقد ان النادي العربي يعتبر منحال بسبب 
ــاد التقريرين المالي واالداري من قبل  عدم اعتم

الجمعية العمومية؟
هذا الموضوع راجع الى الهيئة العامة للشباب 
والرياضة وهي التي ســــتتخذ القرار السليم 

والمناسب للمصلحة العامة.
لماذا رفضت منصب مدير الكرة؟

ألن هذا المنصب حساس ويجب اال اقبله بأول 
خطوة لي في النادي وكان في منتصف الموسم 
وأردت ان اكون به في بداية الموسم الحالي لكن 

األحوال في النادي ال تسر حتى اآلن. 
أين دعمك للنادي والفريق األول ماديا؟ 

انا عندما جئت لــــم آت لتقديم المال فقط 
بــــل أردت ان أبين قدراتي االدارية ايضا ولكن 

كيف ادفع لمجلس ادارة ال يريني ورقة حتى 
ان تعاقدت مع العب ســــيقولون انه لمكسب 

اعالمي.
ــامي  ــتقالة العضو س هل كنت على علم باس

الحشاش؟
ال بل فوجئت بها ولم اعلم بها مسبقا.

ما قصتك مع فراس الخطيب؟ 
طلبت من المحترف السوري فراس الخطيب 
اذا لــــم يتوصل ألي اتفاق مع العربي ورئيس 
النادي جمال الكاظمي الذي تربطه عالقة مميزة 
بالخطيب ان يبلغني لكي أقوم بدوري تجـاه 
النــــادي وهذا الخطيب موجود وشــــاهد على 

كالمي.
هل انت وراء رفض الجمعية العمومية للتقريرين 

المالي واإلداري؟ 
هذا الكالم عار عن الصحة ألن هناك رجاال 
بالنادي العربي ال يقبلون المساومة او التأثير 
من اي شــــخص ولكني كنت على علم بها وال 

يحق لي التدخل بقرارات اآلخرين.

أسئلة وأجوبة من أبل

تدخل أمير السر السابق بالنادي العربي عبدالرحمن 
الدولة وتحــــدث الى ابل قائال له ان اغالق الديوانية 
في العربي وصمة عار في جبين مجلس اإلدارة ألنها 
ممكن ان تحدث بناد صغير ال يملك قاعدة جماهيرية 

ولكن من غير المعقول ان تحدث بالعربي فهل يعقل ان 
يجلس أبناء النادي في الشارع والكل يمر ويستهزئ 
بالحال التي وصلنا إليها فكيف تغلق ديوانية مـضى 
عليها 50 عاما يجتمع بها ابناء النادي بجميع ألعابه.

قـــال اإلعالمـــي القديـــر وعضـــو اجلمعية
العمومية بالنادي العربي محمد املســـند انه 
جاء الى املؤمتر ليس مقدما له بل لكونه عضوا 
باجلمعية العمومية والن خبر استقالة ياسر ابل 

نزل عليه كالصاعقة نظرا ألهميته ومكانته في 
النادي، مشيرا الى انه يأسف للحال الذي وصل 
إليه النادي والذي كان يقود احلركة الرياضية 

ككل وكان يتبع وال يتبع.

الدولة: إغالق الديوانية وصمة عار

المسند: كنا نقود الحركة الرياضية

 »برونزية« للجودو
في بطولة مصر الدولية

حصدت الكويت ميدالية برونزية في مستهل لقاءاتها ببطولة 
مصر الدولية جلودو الرجال التي افتتحت لقاءات دورتها السادسة 

مبدينة شرم الشيخ حتت شعار »اجلودو من أجل السالم«.
أحرز امليدالية العبنا حســـن صالح بعد فوزه على العب من 
إيطاليا فيما خاض العبنا مشعل الشعيبي وعدنان عبداهلل لقاءين 

آخرين لم يسفرا عن ميداليات.
أكد أمن صندوق احتاد اجلودو والتايكوندو بدر الشـــراد في 
تصريح لـ »كونا« ان هذه امليدالية تدخل ضمن االجنازات املتحققة 
في لعبة اجلودو بالكويت وتعد دليال على ما تشهده هذه اللعبة 

من تقدم ملحوظ وصل الى مستويات عاملية.

 العيسى في »حرية جريئة«
على قناة العطاء

 تقدم قنـــاة العطاء الفضائية برنامجا اســـبوعيا رياضيا 
اسمه »حرية جريئة« يناقش مشاكل وهموم ذوي االحتياجات 
الخاصة رياضيا وبأســـلوب صريح وجريء وبون مجامالت، 
البرنامج من تقديم واعـــداد النـاقد الرياضي خليل العيســـى 
ويبث يوم الجمعة الســـاعة 3 عصرا واالعادة بنفس اليوم في 

الـ 10 مساء.

برعاية احملامي طالل اجلالل 
وبحضور جماهيري جتاوز الـ 
5000 مشجع، شهد املهرجان 
املثير لسباق اخليل بفروسية 
البطل  االحمدي فوز اجلواد 
الدبوس بقيادة  القرين لفهد 
انتوني دو واقتناصه السيارة 
املقدمة من اســــرة املغفور له 
عبداهلل اجلالل تخليدا لذكراه 
الطيبة واملخصصة لكل اجلياد 
على مســــافة 1200 متر بعد 
القرين زمنا قياسيا  حتقيق 
قدره 1.12.10 ق وبفارق بعيد 
عن بقية اجلياد، وجاء اجلواد 
الزوردي للحــــذران بقيــــادة 
ليون في املركز الثاني ووسام 
التحرير  التحرير الســــطبل 
بقيادة كامو في املركز الثالث، 
وقام احملامــــي طالل اجلالل 
بتسليم مفاتيح السيارة الى 
عمداء اســــطبل فهد الدبوس 

وهنأهم بالفوز.
وقــــام د.هايــــف احلويلة 
وســــلطان السويري ومحمد 
القحطانــــي بتقــــدمي دروع 

سكوب واملخصصة جلياد الدرجة 
الثانية على مسافة 1400 متر، فاز 
اجلواد االلباني للعذاب بقيادة 

سيسيليو باملركز االول.

طالل اجلالل املخصص للجياد 
املبتدئة على مسافة 1400 متر 

بزمن 1.31.10 ق.
وعلى الكأس املقدمة من قناة 

تذكارية لراعي املهرجان.
كما توج اجلواد مزلزل لنايف 
الرويــــس بقيادة ليون في اول 
مشاركة له بطال لكأس احملامي 

العبداهلل يشيد بإنجاز »الطائرة«
أشاد رئيس اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة الشيخ يوسف العبداهلل 
بتحقيق منتخبنــــا املركز الثالث في البطولــــة اخلليجية الثامنة التي 
اختتمــــت في عمان. وقال العبداهلل لـ »كونا« ان ما حققه املنتخب جاء 
بفضل اجلهود التي بذلها مجلس ادارة االحتاد  للعبة واجلهازان الفني 
واإلداري للفريق معربا عن أمله في أن تكون هذه امليدالية فاحتة حتقيق 

انتصارات على كل األصعدة ملنتخبات الطائرة الكويتية.

الحمود تكّرم أبطال »المدارس« اإلثنين
تقوم وزيرة التربيـــة ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
بتكرمي الطلبة الفائزين في البطولة الرياضية املدرسية )جمنزياد 
الدوحة 2009( والتي أقيمت في الفترة من 7 الى 12 اجلاري وذلك في 

الـ 11:30 من صباح االثنن املقبل في مكتبها بوزارة التربية.
ويأتي هذا التكرمي تشجيعا من الوزارة للطلبة املوهوبن رياضيا 
والذين اســـتطاعوا حتقيق مراكز متقدمة في املشـــاركات الدولية 

واالقليمية.

200 ذلول في سباق الهجن
يقام في الســـاعة الواحدة بعد ظهر اليوم مبضمار الشـــهيد فهد 
االحمد مبنطقة كبد السباق الـ 13 لنادي الهجن والذي قيد فيه 200 
ذلول من حقايق ابكار وحقايق قعدان منها 50 ذلوال من حقايق قعدان 

تنافس على كأس العام الهجري اجلديد املقدم من النادي.

اكثر بكثير ويصورون للبعض 
ان مشكلة الفريق االول للقدم 
بالتعاقد مع العب »ســـوبر« 
وأمتنى ذلك ألن املشكلة ليست 
العب سوبر او اثنن بل املشكلة 

تتعدى هذا االمر مبراحل.

صالحيات ليست من اختصاصاته

انـــه اســـتقال ايضا  وبن 
العطاء مجلس االدارة صالحيات 
للمكتب التنفيذي ليســـت من 
اختصاصه وهذا ما يخالف الدور 
الرئيسي ملجلس االدارة فكيف 
يتخذ القـــرارات دون الرجوع 
الى املجلـــس، مبينا انه احتج 
كثيـــرا وقـــدم اعتراضات في 
محاضر االجتماعات على اكثر 
من بند قوبلت بالرفض القاطع 
من مجلس االدارة ولم يدونها 

امن الســـر منها تغييرات في 
طريقة تصويت اعضاء اجلمعية 
العمومية حيـــث يريدون ان 
يجعلوا نسبة النصف هي من 
تقوم بالتصويت على التقريرين 

املالي واالداري.

عدم األخذ باالقتراحات

االخـــذ  عـــدم  ان  وقـــال 
بالتوصيات واالقتراحات التي 
يقدمها بشكل جدي وتهميش 
دوره وعدم اطالعه على غالبية 
االمـــور بالنادي من اســـباب 
اســـتقالته ايضا من اســـياب 
استقالته ايضا، كما انه لم يلمس 
اي تعاون فعلي للقيام بدوره 
كعضو مجلس ادارة والذي كان 

شفهيا فقط.
وقـــال انه يأســـف لتقدمي 

االســـتقالة والتـــي ال رجعة 
عنها ويقدم اعتذاره جلماهير 
العربي الوفية واعضاء اجلمعية 
العموميـــة والذين كان لديهم 
االمل بان اقوم بتغيير الواقع 
ألبي طموحاتهم  بالنادي وان 
وانه بالوقت احلالي محرج منهم 

النه لم يلب طموحاتهم.
واضاف ان االستقالة جاءت 
بعد دراســـة كبيـــرة وانه لم 
يفكر بها ملصلحة شخصية او 
مكسب اعالمي حتى ان املؤمتر 
الصحافي الذي عقده كان لكثرة 
التســـاؤالت وكشف احلـقائق 
فقط ال التشهير باعضاء مجلس 
االدارة ولعلهم يستفيدون من 
االخطاء من خالل االســـتقالة 
والتي لم اكن ســـعيدا بها بل 

بالعكس متألم جدا.

ولفت الى انـــه مما زاد من 
الصعوبات هو اتهامي بتسريب 
اجتماعات االدارة وهذا لم يحدث 
ابـــدا ألنه في النهايـــة انا ابن 
النادي وأريد مصلحته والذي 
لم اجد فيه سوى املشاكل منذ 
دخولي االدارة ولكن يجب ان 
ندافع عن جماهير االخضر التي 
بنيناها بسواعد الرجال منذ 50 
عاما ال ان يأتي احد األشخاص 

ويصفهم بقلة ارهابية.

تراجع مالي

وأشار الى ان احد االسباب 
كان التراجـــع املالـــي والفني 
واالداري احلاصل بالنادي والذي 
يقف امامه اعضاء مجلس االدارة 
مكتوفي االيدي وهذا فقط هو 
الظاهر لالعالم ولكن ما يحدث 

عبدالعزيز جاسم
فّنـــد عضو مجلـــس ادارة 
النادي العربي ياسر أبل اسباب 
استقالته بـ 8 أسباب رئيسية 
التاسع  الســـبب  بينما اعتبر 
شـــخصيا ال يريد ان يذكره، 
مؤكدا انـــه احتـــج على عدم 
وجود خطة عمل ادارية وفنية 
ومالية ملجلس االدارة ملختلف 
األلعـــاب الرياضية، قائال: من 
غير املعقول ان نعمل في ادارة 
ال نعرف ما اخلطة املستقبلية 
او احلالية لها وأكبر دليل على 
ذلك ان قطاع الناشـــئن ليس 
لديه مدرب للحراس فهل يعقل 
ان اكبر ميزانية في عام 2008 
يصرف منهـــا 480 الف دينار 
لشراء العبن محلين وأجانب 

للنهوض بالفريق.
وأضـــاف أبل فـــي املؤمتر 
الصحافي الذي عقده في فندق 
الراية اول مـــن امس حضره 
عدد من الشخصيات العرباوية 
الســـابقة واحلالية وجمع من 
رجال اإلعالم ان اكبر االسباب 
التي دعته لالستقالة هو عدم 
مناقشـــة مجلس االدارة ألي 
ميزانية خالل اجتماعات مجلس 
االدارة وعدم املوافقة على طلبه 
ملناقشة امليزانية العامة للنادي 
في اكثر من اجتماع فمن غير 
املعقول انه منذ اكتوبر 2008 
لم تقـــدم ورقة واحدة توضح 
مالية النادي ممـــا دعاني الى 
تقدمي شكوى الى الهيئة العامة 
للشباب والرياضة، مضيفا انه 
حتى املوظفن جرى حتفيظهم 
تعليمات بعـــدم اخباري بأي 
املالية  معلومات عن االمـــور 
واالداريـــة فكيـــف أمتكن من 
اصالح البيـــت العرباوي وأنا 

ال اعلم عن شيء.

»القرين« اقتنص سيارة الجالل في فروسية األحمدي

عدد من رجاالت النادي العربي


