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عبدالعزيز جاسم 

النصــر األردنــي بهــاء  تلقــى محتــرف 
عبدالرحمن عرضا من أحد األندية الصينية، 
إال أن الالعب مرتبط بعقد مع «العنابي» حتى 
املوسم املقبل ٢٠٢٠-٢٠٢١ لذا فضل عدم املوافقة 
على العرض إال بعد الرجوع الى إدارة النصر 

للموافقــة عليه. وذكر مصــدر لـ «األنباء» أن 
«العنابي» ســيكون أمام خيــار من اثنني في 
حــال إصرار بهــاء على االنتقــال إلى الصني، 
أولهما دفع النادي الصيني للشــرط اجلزائي 
املوجــود في عقد الالعب، أو فســخ عقد بهاء 
بالتراضي بشرط أن يكون هناك مقابل مادي 

مرٍض لـ «العنابي».

البناي لـ «األنباء»: معظم مدربي اللياقة 
بالفرق الكويتية غير مؤهلني!

بهاء العب النصر مطلوب في الصني

يحيى حميدان

اكد مدرب اللياقة الكويتي 
د. طارق البناي رغبته في ترك 
بصماته في جتربته اجلديدة 
مع الفريــق االول لكرة القدم 
بنادي االحتاد احللبي السوري، 
مشيرا الى ان التوقيع مع أحد 
كبار اندية الكرة السورية يعد 
شرفا كبيرا واضافة لسيرته 
الذاتيــة. واضــاف البناي في 
اتصال هاتفي مع «األنباء» من 
سورية انه لم يتردد حلظة في 
املوافقة على عــرض االحتاد 
نظرا لســمعة هذا الفريق في 
قارة آسيا، وخير دليل على ذلك 
اشادة موقع االحتاد االسيوي 
بجماهيرية االحتاد الطاغية في 
ســورية وامتالكه اكبر قاعدة 

جماهيرية هناك.
وبــني انه واجلهــاز الفني 
اجلديد بقيادة املدرب السوري 
محمد عقيــل تولوا املهمة في 
ظــروف صعبــة للغاية عقب 
اقالة املدرب التونســي قيس 
اليعقوبي وجهازه املعاون وذلك 
عقب ابتعاد االحتاد احللبي عن 
صدارة الدوري بفارق ١١ نقطة 
مع تبقــي ١٠ مباريات تقريبا 
بعد احتاللــه املركز اخلامس 

في سلم الترتيب.
وتابــع: «هدفنا في الوقت 
احلالي هو حتسني مركز الفريق 
فيما تبقى من مباريات الدوري 
السوري الذي سيعاود نشاطه 
في ٢٩ الشهر اجلاري، والتركيز 
سينصب بشكل كامل صوب 

املنافسة على لقب الكأس».
احترافية واضحة

واشــاد البناي باحترافية 
العبي االحتاد احللبي وحتملهم 
للتدريبات البدنية القوية في 
نهار رمضــان رغم صيامهم، 

أكد رغبته في ترك بصمة بتجربته اجلديدة مع االحتاد احللبي

القطري عادل خميس: 
لعبت في القادسية بـ «الصدفة»!

الدوحة - فريد عبدالباقي

أكد جنــم الكــرة القطرية 
الســابق عــادل خميــس أنه 
خــاض جتربــة احترافية في 
صفوف نادي القادسية مبحض 
الصدفة، عندما جاء إلى الكويت 
لالنضمام إلى دورة تدريبية 
عســكرية أعقبتهــا زيارة من 
وفــد نــادي القادســية لــدى 
علمهم بوجودي فــي الدورة 
العسكرية، وقدموا لي عرض 
االنضمام إلى صفوف امللكي، 

وقمت باستشــارة إدارة نادّي آنــذاك الغرافة 
التــي رحبت بقرار االحتــراف، وبالفعل قمت 
بالتوقيع بحضور الشيخ د.طالل الفهد، وكانت 
جتربة رائعة ال تنســى وتوجت مع القادسية 
بلقب كأس ولي العهد في موسم ١٩٩٧-١٩٩٨.
وأضــاف خميس، خالل حواره مع برنامج 
«نادي االعالم»، عبر موقع «إنستغرام»، الذي 
يقدمه إبراهيم احلوصلي، أن إصابته بڤيروس 
كورونا كانــت مفاجأة بالنســبة له، وقصته 
مع الڤيروس جاءت إثــر تعرضه الرتفاع في 
درجات احلرارة، وآالم في الرأس، وقرر إجراء 

الفحوصات للتأكد من اإلصابة.
وتابع: «خضعت إلجراء اختبارات، وعلى 
ضوء ذلك، مت نقلي إلى مستشفى احلجر الصحي 
في «سدرة»، حتسبا لعدم نقل العدوى، واحلالة 
التي تعرضت لها كانت خفيفة، وبفضل جهاز 
املناعة، فقد اكتفيت بفترة العزل ملدة ١٢ يوما، 

وبعدهــا أجريت ٣ فحوصات 
للتأكــد من الشــفاء التام من 
الڤيــروس، وكانــت النتيجة 
سلبية، وخرجت إلى املنزل، 
وأريد أن أشكر أهل قطر على 
وقوفهم بجانبي، ودعمهم لي، 
وحرصهم على التواصل معي، 
واالطمئنــان على حالتي منذ 
حلظــة دخولي املستشــفى، 

وحتى خروجي منها».
وقد حرص نادي القادسية 
على توجيه رسالة خاصة إلى 
جنمه الســابق عادل خميس، 
بعد إصابته بڤيروس كورونا، من خالل دعمه 
عبر احلساب الرسمي للنادي مبوقع «تويتر»: 
خالص الدعوات بالشفاء العاجل إلى العب نادي 
القادسية واملنتخب القطري عادل خميس بعد 

.«١٩-covid» تشخيصه بڤيروس
وحتدث خميس في حواره مع برنامج «نادي 
األعالم»، عن سر اختياره الرقم ٧ طوال مسيرته 
الكروية، حيث قال العب منتخب قطر السابق: 
«احلكاية تعود بسبب إعجابي بالنجم اإلجنليزي 
السابق كيفن كيغان». وبسؤاله عن سبب خروج 
منتخب قطر من تصفيات مونديال فرنسا ٩٨، 
أجاب قائال: «تعرضنا لعدة هزائم على أرضنا، 
وبعدهــا كانت الصحوة املتأخرة، حتت قيادة 
املدرب الپوسني جمال حاجي، وتأثرنا بوجود 
نقص كبير في صفوف املنتخب، خاصة احلارس 
يونس أحمد، ويوســف آدم، وبعد التصفيات 

قررت اعتزال كرة القدم».

شفي من إصابته بڤيروس كورونا

القطري عادل خميس

اال انهــم لم يبدوا اي تذمر او 
تكاسل في اداء التدريبات على 
عكس ما كنت اشــاهده خالل 
قيادتــي للتدريبــات البدنية 
مع الفــرق الكويتية او خالل 
جتربتي مع اخلليج السعودي 

منذ عامني.
وذكر ان «الالعب الكويتي 
غير محترف وال ميكن الضغط 
عليــه أكثــر فــي التدريبات 
نشــاهد  ولذلــك  البدنيــة 
هبوط لياقــة الالعبني خالل 
املباريات بصــورة واضحة، 
ومن االســباب االخرى كذلك 
ضعف كفــاءة مدربي اللياقة 
في الفــرق الكويتية والكثير 
منهــم غير مؤهلــني ليكونوا 

مدربي لياقة!».
واضــاف البنــاي: «خالل 
فترة عملي كمســاعد للجنة 
التطوير في االحتاد الكويتي 
حرصت على عدم منح االندية 
الفرصة للتعاقد مع اي مدرب 

لياقة او مدرب حراس اال بعد 
دراسة سيرته الذاتية وتقييمه 
بشكل علمي، والكثير منهم مت 
رفضهم لكونهم اكتفوا بحضور 
ورشة عمل ملدة ساعتني فقط 
دون امتالك اي شهادات اخرى، 
ولكن حصل الكثير منهم على 
اســتثناءات ولم ننجح فيما 
ســعينا اليه لتطويــر الكرة 

الكويتية».
األمور مطمئنة

واعتبر البناي ان استئناف 
الدوري السوري من جديد يعد 
امرا مشجعا خاصة ان مدينة 
حلب علــى ســبيل املثال لم 
تسجل فيها حتى اآلن اي حالة 
اصابــة بڤيــروس «كورونا» 
وبالتالي فإن االمور مطمئنة، 
ومســؤولو الكرة الســورية 
اتخذوا عدة قرارات احترازية 
ومنها اقامة املباريات من دون 

حضور اجلماهير.

املال: استئناف النشاط الرياضي رهن قرار اللجنة الثالثية
مبارك اخلالدي

أكد نائب املدير العام للهيئة العامة 
للرياضة د.صقر املال ان الكويت من 
اولى الدول في العالم التي تعاملت 
احترازيا مع جائحة ڤيروس كورونا 
وبإجراءات عالية املستوى، مشيرا الى 
ان عودة استئناف النشاط الرياضي 
رهن قرار اللجنة الثالثية املكونة من 
الهيئة واللجنــة االوملبية الكويتية 
ووزارة الصحة، والتي تتابع وتقيم 
االوضاع الصحية في البالد أوال بأول. 
جاء ذلك خالل مداخلة للمال ممثال 
للكويت في ندوة «مستقبل املنافسات 
والعقود الرياضيــة في ضوء ازمة 
ڤيــروس كورونا املســتجد» والتى 
اقامتهــا املنظمــة العربيــة للتنمية 
االداريــة عن طريــق «التواصل عن 
بعد»، وهي احدى منظمات اجلامعة 
العربية حتت رعاية وزير الشــباب 
والرياضة املصري د.أشرف صبحي 
ود.حســن مصطفى رئيس االحتاد 
الدولي لكرة اليد وم.هشــام حطب 
رئيس اللجنــة االوملبيــة املصرية 
واملستشــار حســن فتحــي نائــب 

وثمن املال دعوة الكويت للمشاركة 
فــي هذا احلدث ناقــال حتيات وزير 
االعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
محمد اجلبري ومدير الهيئة حمود 

فليطح الى املشاركني.
وذكر املال اننا قررنا ايقاف النشاط 
الرياضي بعد مالحظة ورصد تصاعد 
املؤشــر البيانــي إلعــداد املصابني 
وانتشار الڤيروس وكان ذلك في ٢٤ 
فبراير املاضي، مشيرا الى ان الكويت 
من اولى الدول في التعامل احترازيا 
مع الوباء وبإجراءات عالية املستوى. 

واضاف انه نظــرا لتطور االحداث 
وبتوجيهــات من امير االنســانية 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد قمنا بصرف رواتب العاملني 
في االندية واالحتادات الرياضية دون 
خصم دينار واحد، مبينا ان الهيئة 
تقوم بصــرف بدل ايجار للمدربني 
العالقني بسبب حظر االجواء الدولية 
بواقــع ١٣٠٠ دوالر لتضمن ســكن 

املدرب في مكان مالئم.
وعن خطة اســتئناف النشاط، 
قــال املال ان هذا القرار رهن اللجنة 
الثالثية املشكلة من هيئة الرياضة 
واللجنة االوملبية الكويتية ووزارة 
الصحة، حيث اتخذت قرارا مبدئيا 
الســتئناف النشــاط في االول من 
ســبتمبر املقبل، موضحا ضرورة 
توفير الوقت الكافي للتدريب قبل 
انطــالق املنافســات مــع اتخاذ كل 
الوسائل االحترازية، ونحن نعطي 
االولويــة لالبطــال املتأهلــني الــى 
اوملبيــاد طوكيو وهــم من االلعاب 
الفرديــة، متمنيا ان يــزول الوباء 
سريعا عن العالم واألمتني العربية 

واإلسالمية.

خالل مداخلة في ندوة «مستقبل املنافسات والعقود الرياضية في ضوء أزمة كورونا»

د. صقر املال

جانب من احلضور خالل الندوة

رئيس هيئة قضايا الدولة املصرية 
واملستشــار امين ســيد املستشــار 
القانوني للجنــة االوملبية املصرية 
وعضو مجلس النواب املصري فتحي 
ندا وأمني عام االحتاد السعودي لكرة 
القدم ابراهيم قاسم ومدير التشغيل 
بنادي الوحدة االماراتي خالد الهنائي 
ومؤسس شركة جرين جول صالح 
الصالح. ورد املال على تساؤل حول 
امتالك هيئة الرياضة خلطة استئناف 
النشاط وكيف تعاملت الكويت مع 
عقود الالعبني واملدربني والشركات. 

رواتب العاملني في األندية 
واالحتادات تصرف لهم كاملة

صرف بدل إيجار للمدربني 
العالقني بواقع ١٣٠٠ دوالر

مناقشة حتديات «كورونا»
ثمن مدير عام املنظمة العربية للتنمية االدارية د.ناصر القحطاني 
رعاية وزارة الشــباب والرياضة واللجنة االوملبية، في مصر للندوة 
النقاشية، مشيرا الى ان املنظمة هي احدى منظمات اجلامعة العربية، 
وحرصت على اقامة الندوة ضمن اطار سلســلة ندوات تقام عن بعد 

في اطار مسيرة التعاون بني املنظمة واللجنة االوملبية املصرية.
وأضــاف في كلمته االفتتاحية ان الندوة تهدف الى مناقشــة كل 
اجلوانب والتحديــات املتعلقة بجائحة كورونــا وتأثيرها اقتصاديا 
وقانونيا واجتماعيا واألنشطة التي مت تعليقها محليا وإقليميا ودوليا 

وكذلك عقود الالعبني.

الرشيدي: اعتماد ٥ محترفني املوسم املقبل.. و٤ من ٢١ - ٢٢ 
.٢٠٢١-٢٠٢٢

وأوضح الرشيدي أن 
املوســم املقبل لــن يقام 
بنظام الدمج وسيستمر 
الدرجتني  بنفس نظــام 
املطبق باملوســم احلالي 
الــذي يضــع ١٠ فــرق 
بالــدوري املمتاز و٥ في 
الدرجــة األولــى  دوري 
ما لــم تتطــور األحداث 
الصحيــة احلاليــة فإن 
كل االحتماالت مفتوحة.

وأكد أن اللجنة تواصل 
متابعة األوضاع احلالية 
وأنها مازالت على قرارها 
الســابق بأن اســتئناف 
املسابقات مرتبط مبوافقة 
وزارة الصحــة وذلــك 
حفاظا على صحة وأرواح 

الرياضيني.

مناســبات خالل املباراة 
وبني الشوطني، وهو ما 
من شــأنه احلد من عدد 
التــي ميكن  املناســبات 
للفــرق أن جتــري فيها 
تغييرات، ويزيل احلافز 
للقيــام بذلــك ألغراض 

إضاعة الوقت فقط.
تقليص احملترفني ٢٠٢١

وبني أن مجلس اإلدارة 
قرر اســتكمال املوســم 
احلالي بـ ٥ محترفني، على 
ان يستمر نفس احلال في 
املوسم املقبل ٢٠٢٠-٢٠٢١ 
وذلك بسبب ضيق الفترة 
بني اســتئناف املوسمني 
احلالي واملقبل، على أن 
يقلص عدد احملترفني إلى 
٤ في املوسم بعد املقبل 

ان هــذا اإلجــراء مينــح 
الفرق خيار استخدام ٥ 
بدالء كحــد أقصى في ٣ 

إضافــي فــي الشــوطني 
اإلضافيني ببطولة كأس 
ســمو األميــر، موضحا 

أعلن عضــو مجلس 
إدارة احتاد الكرة - نائب 
رئيس جلنة املســابقات 
سالم سعدون الرشيدي، 
عن أن جلنة املســابقات 
اعتمدت التعديل املؤقت 
علــى القانــون رقم (٣) 
من املجلس التشــريعي 
 «IFAB» الدولي لكرة القدم
والذي ينص على إجراء ٥ 

تبديالت بدال من ٣.
وأضــاف أن إجــراء 
اخلمســة  التبديــالت 
اعتبــارا مــن  ســيطبق 
الرياضــي  املوســم 
 ٢٠١٩-٢٠٢٠ احلالــي 
حال استئنافه سواء في 
بطولة الدوري أو بطولة 
كأس ســمو األمير على 
أن يكــون هنــاك تبديل 

دوري القسمني مستمر موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.. و«املسابقات» تُقر الـ ٥ تبديالت رسميًا

سالم الرشيدي

ستـاد جـابر 
ضمن مسابقة األفضل بغرب آسيا

مبارك اخلالدي

دخل ســتاد جابر الدولي منافسا قويا على لقب أفضل 
ملعب في منطقة غرب آسيا، وذلك ضمن استفتاء يجريه 

االحتاد اآلسيوي لكرة القدم.
معلوم ان االستاد الذي مت افتتاحه ٢٠٠٦ يتسع الى ٦٠ 
الف متفرج، وشهد احتضان عدد من االحداث املهمة محليا 

واقليميا وقاريا.
ويتنافس ســتاد جابر علــى اللقب مع ٣ مالعب اخرى 
مت اختيارها للدخول في الســباق، وهي: ستاد خليفة في 
الدوحة والذي يتسع لـ ٤٨ الف متفرج ومت افتتاحه في ١٩٧٦، 
وستاد امللك فهد في الرياض ويتسع لـ ٥٩ ألف متفرج ومت 
افتتاحه في العام ١٩٨٨، وســتاد زايد في أبوظبي ويتسع 

لـ ٤٥ ألف متفرج ومت افتتاحه عام ١٩٨٠.


