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الثالثاء ٩ فبراير ٢٠٢١ رياضـة

اليوسف: وافقنا على خوض تصفيات آسيا املشتركة 
في أستراليا يونيو املقبل بنظام التجمع

عبدالعزيز جاسم 

قال رئيس احتاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف، 
إن الوضع املالي في االحتاد يعتبر «ممتازا» بفضل 
اإلدارة املالية املوجودة، مشيرا إلى أن هناك مستحقات 
لالحتاد بوزارة االعالم لم يتسلمها تقدر بـ٤٧٠ ألف 
دينار، وكذلك لــدى الهيئة العامة للرياضة مببلغ 
٧٢٠ ألف دينار، إال ان املشكلة تكمن في عدم سداد 
مجالس ادارات االحتاد السابقة عهدا مالية وبالتالي 
نعذر الهيئة في ذلك بسبب القانون والرقابة املالية، 
وقد قمنا بتسديد ١٤٠ ألف دينار عهدا سابقة حتى 

نتسلم املبالغ التي مت ذكرها.
جاء ذلك خالل اســتضافة اليوسف في برنامج 
«بني الشــوطني» على قناة كويت سبورت، والتي 
أكد خاللها أن مجلس اإلدارة بصدد رفع جائزة بطل 
الدوري بواقع ٥٠ ألف دينار و٤٠ ألفا للوصيف و٣٠ 
ألفا للمركز الثالث، وهناك اتفاق مع وزارة اإلعالم 
علــى زيادة املقابل املادي لنقــل املباريات النهائية 
مثــل نهائي كأس ســمو األمير وكأس ســمو ولي 

العهد بحيث ال تكون مثل نقل املباريات العادية.
ورد اليوسف على اتهامه بأنه ضد نادي القادسية 

على خلفية قرار إيقاف العبيه أحمد الظفيري ورضا 
هاني، بأنه «ال صحة لهذه االتهامات، والقادســية 
والكويت والساملية وجميع األندية سواسية عندي، 
وما يربطنا بها لوائح وأنظمة وجلان هي التي تتخذ 
القرار وليس أحمد اليوسف وحده». وأضاف: أقول 
جلماهير القادسية «ال تصدقون كل ما يقال»، واللوم 
يقع على عاتــق إدارة الفريق التي تقع في أخطاء 
إداريــة تفقد الفريق نقاطه، وهذا ما حدث في آخر 
موسمني، حيث جاء القادسية في املركز الثاني ولوال 
أخطاء وقع بها إداريو الفريق في تسجيل الالعبني 
تسببت في خســارته نقاط املباراة لكان هو بطل 
الدوري، و«ليس ذنبي ان الكويت يحقق البطوالت 
في كل موسم، فعندما يخسر القادسية أمام منافسه 

الدائم الكويت فال تلمني وال تلم االحتاد».
وذكر أن جلنتي االنضباط واالستئناف تعتبران 
جلنتني مســتقلتني وال أحد يستطيع التدخل في 
قرارتهما ألنهما منتخبتان من اجلمعية العموية 
ولديهما القدرة على إيقافي شخصيا، مشيرا إلى 
أنــه اجتمع مع احلكم علي عباس وانتظر العبي 
القادســية أحمد الظفيري ورضا هاني لكنهما لم 
يحضرا ورغم ذلك أبدى احلكم عباس مرونة في 

ســحب بالغه وان شــاء اهللا خالل األيــام املقبلة 
سيحدث هذا األمر.

وأكد اليوسف أن تداول الڤيديو اخلاص ولقطة 
ركلة اجلزاء في مباراة الكويت والســاحل والذي 
انتشر عامليا هو «ڤيديو مفبرك» من داخل الكويت.
وتطــرق اليوســف إلــى األزرق واســتعداده 
لتصفيات كأس آسيا املشتركة، الفتا إلى أن هناك 
اتفاقا بني احتاد الكرة ونظيريه األسترالي واألردني 
على إقامتها في استراليا بنظام التجمع في يونيو 
املقبــل بدال من مارس املقبــل، وهناك موافقة من 
قبله شخصيا على هذا القرار بتواجد املنتخبات 
اخلمســة في أســتراليا تفاديا إلرهاق األزرق من 

رحلة العودة قبل مواجهة األردن في الكويت.
وبني اليوسف أن هناك خطة إعداد لألزرق بتواجد 
معظم الالعبني الشباب الذين شاركوا في ودية العراق 
بتوفيــر ٤ أو ٥ مباريات قبل الذهاب إلى معســكر 
خارجي سيكون في استراليا ملدة اسبوعني، وهناك 
مواجهة مؤكدة مع سورية في ٤ مارس، فضال عن 
التوقف خالل فترة التوقف الدولي «فيفا دي» بذات 
الشهر وسيلتقي االزرق خاللها مع منتخبني وديا 

لإلعداد بصورة جيدة.

رفع جائزة بطل الدوري إلى ٥٠ ألف دينار و٤٠ ألفاً للوصيف و٣٠ ألفاً لصاحب املركز الثالث

وضع االحتاد املالي «ممتاز» ولديه مستحقات لدى «الهيئة» و«اإلعالم» مبليون و١٩٠ ألف دينار

ناشد اليوسف ســمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة عودة 
النشاط الرياضي بسبب الضرر الكبير الذي سيقع على األزرق واألندية 
التي لن تســتطيع دفع مستحقات احملترفني واملدربني االجانب في حال 

إطالة املوسم وقد يتسبب في إيقاف النشاط الكروي.
واشار إلى أنه يتعهد مبساعدة وزارة الداخلية في عدم دخول املنصة 
 PCR إال ألعضاء مجلــس اإلدارة من الناديني وكذلــك عمل فحوصات
أسبوعيا للفرق للتأكد من سالمتهم حتى نتمكن من استئناف النشاط.

ولفــت إلى أن الدوري الكويتي من اجلولة الثالثة أصبح مثل الدوري 
االجنليزي، حيث يتعادل صاحب املركز األخير مع املتصدر والسابع يهزم 
الوصيف، وبعد أن بات لدينا منتخب واعد، لكن لألســف في يوم وليلة 

يتم ايقاف النشاط الرياضي ونحر الرياضة الكويتية.

أطاح بالبطل البرازيلي بامليراس وصعد إلى النهائي للمرة األولى

أسامة املنصور

متنــى املتســابق الكويتي جاســم 
املقهوي مواصلــة متثيل الكويت من 
خالل مشاركته ببطولة الشرق األوسط 

للراليات ٢٠٢١.
وقال املقهوي عقب مشاركته برالي 
قطر الدولي الذي انتهت أحداثه مطلع هذا 
األسبوع وسط مشاركة نخبة من جنوم 
الراليــات لـ «األنباء»: «االســتعدادات 
اخلاصة بالفريق خلوض غمار اجلولة 
االفتتاحية من بطولة الشرق األوسط 
للراليات املتمثلــة برالي قطر الدولي 
٢٠٢١ كانــت على قــدر وحجم الرالي، 
ولكن الظــروف امليكانيكية أرغمتني 
على االنسحاب في املرحلة األولى وعلى 
الفور قمنا بالتسجيل بنظام السوبر 
رالي، وعلى ضوء ذلك استطاع اجلهاز 
الفني للفريق إصالح ما ميكن إصالحه 
وبالفعل مت استكمال مشاركتنا في اليوم 
الثاني واألخير من الرالي ولكن شاءت 

األقدار أن نواجه نفس املشكلة وعليه 
أعلنت انسحابي رسميا من الرالي».

وأضاف: «بطولة الشــرق األوسط 
للراليات تقوم على احتســاب النقاط 
وعليــه فقد خســرنا نقاطا ثمينة في 
رالــي قطر الدولي ولكــن مازال هناك 
أمل في تعويض هذه اخلسارة، خاصة 
في وجــود الدعم املميز من قبل إدارة 
باسل السالم الصباح لسباق السيارات 
النارية، وكذلك مبساعدة  والدراجات 
املالح اإلماراتي علي حسن الذي يجلس 
بجانبي فتلك املعطيات وغيرها الكثير 
كانــت وما زالــت له األثــر البالغ في 
توفير املناخ املناســب خلوض غمار 

هذه البطولة».
وتابع املقهوي: «سنكون منافسني 
ضمن رالي عمان الدولي وكذلك رالي 
األردن وأيضــا رالــي الكويت وصوال 
الى رالــي لبنان ومن ثم رالي قبرص 
فكل تلك اجلوالت سنمثل الكويت فيها 

خير متثيل».

املقهوي: األعطال الفنية 
وراء انسحابي من رالي قطر

تيغريس املكسيكي 
يدخل تاريخ «مونديال األندية»

الزمالك يعترض على مواعيد مبارياته بكأس مصر
القاهرة - سامي عبدالفتاح

طلب نــادي الزمالك من اللجنة 
الثالثية املكلفة بــإدارة احتاد كرة 
القدم تأجيل مباراة فريقه أمام حرس 
احلدود املقرر لها يوم ٢٠ اجلاري، 
ضمن دور الـــ ٣٢ من بطولة كأس 
مصر بسبب ضغط املباريات، حيث 
يخوض الزمالك مباراة يوم ١٢ مع 
مولودية وهــران بطل اجلزائر ثم 
اإلسماعيلي يوم ١٧ وحرس احلدود 
يوم ٢٠، ثم الســفر في نفس اليوم 
خلوض مبــاراة يوم ٢٣ أمام نادي 
توجنيث بطل السنغال، ما يسبب 

إرهاقا كبيرا لالعبي الفريق.
وأكدت مصادر في النادي األهلي، 
ان األحمر سيطلب تأجيل مباراته 
ايضــا أمام فريــق النصــر لنفس 
األسباب، واملباريات املتالحقة في 
الدوري احمللي ودوري أبطال أفريقيا، 
ولكن هذا الطلب سيتم تقدميه الى 
اللجنــة الثالثية بعــد العودة من 
الدوحــة. يذكــر ان األهلي ســوف 
يســتهل دفاعه عن لقبــه األفريقي 
يــوم ١٢ فبراير اجلاري في ســتاد 
الســالم باجلولة األولى في دوري 
املجموعات، ثم يرحل الى ســيمبا 
التنزاني يوم ٢٣ فبراير، ولألهلي 
٣ مباريات مؤجلة بالدوري ستتم 

جدولتها بعد العودة من الدوحة.
ويتصدر الزمالك جدول الترتيب 
برصيد ٢٦ نقطة من ١١ مباراة ونال 
هزميــة واحــدة أمام غــزل احمللة، 

ويحتــل األهلي املركــز الثاني في 
جــدول الترتيب برصيــد ٢١ نقطة 
مــن ٩ مباريــات، دون أي هزمية، 
وســيكون أول ظهــور لألهلي في 
الدوري بعد العــودة من مونديال 
األندية يوم الثالثاء املقبل ١٦ فبراير 

أمام سموحة.
وكان االحتاد املصري لكرة القدم 
قد أعلن عن مواعيد دور الـ ٣٢ لكأس 

مصر، والتي تنطلق اخلميس املقبل، 
بلقــاء إنبي مع نبــروه على ملعب 
السالم، بجانب مباراة وادي دجلة 
أمام البنك األهلي، على ملعب السكة 
احلديد، ويلعــب املقاولون العرب 
ضد بتروجيت، يوم ١٣ اجلاري على 

ملعب السالم.
وفي اليوم التالي يلعب اإلنتاج 
احلربي ضد كوكاكوال، على ملعب 

اجلبل األخضر، واإلسماعيلي ضد 
الفيينــا، علــى ملعب الســويس، 
واجلونة مع كيما أسوان، على ملعب 
السالم، واالحتاد أمام النجوم، على 

ملعب حرس احلدود.
وحدد احتاد الكرة يوم ١٩ اجلاري، 
موعدا ملباراتي األهلي حامل اللقب 
مع النصر، بستاد القاهرة، والزمالك 
ضــد حــرس احلدود، علــى ملعب 

بتروسبورت.
اســتعاد  قــد  الزمالــك  وكان 
انتصاراته في بطولة الدوري املمتاز 
بالفوز على ضيفه االحتاد السكندري 
بهدفــني نظيفني، في املبــاراة التي 
جمعتهمــا مســاء اول مــن امــس 
على ســتاد القاهرة الدولي، ضمن 
منافسات اجلولة الـ١٢ من املسابقة. 
وســجل هدفي الزمالك، أحمد سيد 
زيزو مــن ضربة جزاء في الدقيقة 
٥٨، ويوسف أوباما بضربة رأسية 

في الدقيقة ٧٧.
وجنــح الزمالــك في اســتعادة 
انتصاراتــه مــرة أخــرى ببطولة 
الدوري، بعدما سقط في فخ اخلسارة 
في اجلولة املاضية أمام غزل احمللة 

بنتيجة ١-٢.
وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده 
إلــى ٢٦ نقطة في صــدارة جدول 
الدوري، بعد خوض ١١ مباراة، بينما 
توقف رصيد االحتاد الســكندري 
عنــد ١١ نقطة في املركــز احلادي 
عشر، ولكنه لعب ٨ مباريات فقط 

حتى اآلن.

الدوحة - فريد عبدالباقي

شق فريق تيغريس أونال املكسيكي بطل أميركا الشمالية 
والوسطى والكاريبي «الكونكاكاف» طريقه نحو بلوغ نهائي 
كأس العالــم لألندية لكرة القدم للمرة األولى في تاريخه بعد 
فــوزه على بامليراس البرازيلــي ١-٠، وذلك خالل اللقاء الذي 
جمع الفريقني أول من أمس على ستاد املدينة التعليمية ضمن 

منافسات الدور نصف النهائي.
وبات فريق تيغريس أول فريق مكسيكي يصل إلى نهائي 
مونديال األندية واملزمع إقامته في الـ ٩:٠٠ مساء اخلميس املقبل 
بتوقيت الكويت على ســتاد املدينــة التعليمية. وفي املقابل، 
يخوض بامليراس البرازيلي مباراة املركز الثالث التي ستقام 
في الـ ٦:٠٠ مساء اخلميس املقبل على ستاد املدينة التعليمية.

١٦٫٥ مليون دوالر جوائز البطولة

هذا، ويبلغ مجموع جوائز البطولة نحو ١٦٫٥ مليون دوالر، 
وهو ما يقل عما كان مينحه االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
للمشــاركة في البطولة مع بداية القــرن الـ ٢١، حيث يحصل 
البطل املتوج باللقب على ٥ ماليني دوالر، فيما يتقاضى وصيفه 
٤ ماليــني. ويحصل صاحــب املركز الثالث املتــوج بامليدالية 
البرونزية على ٢٫٥ مليون دوالر، فيما يتقاضى صاحب املركز 
الرابــع مليونني. فيما ضمن فريــق الدحيل القطري حصوله 
على مبلــغ ١٫٥ مليون دوالر جائزة املركز اخلامس بعد فوزه 
على فريق أولسان هيونداي الكوري اجلنوبي بطل آسيا ٣-١ 
في لقاء حتديد املركز اخلامس، لينال بطل آسيا جائزة املركز 
السادس مليون دوالر، ومينح «فيفا» الفريق الذي يحتل املركز 

السابع نصف مليون دوالر.
اعتذار مهاجم الدحيل

من ناحية أخرى، كشف مهاجم الدحيل القطري املعز علي 

ما الذي كان يقصــده بتصريحاته عقب لقاء 
األهلي املصري، حيث توجه بعد مباراة أولسان 

الكوري إلــى املدرجات وحتدث مــع اجلماهير 
التي عاتبته في األول قبل أن يوضح ويشرح لهم 
املقصود.. وقال أنتم إخواني وأنا تكلمت عن املباراة 

فقط ولم أقصد األهلي ككيان وفريق عريق.
وأضاف قائال: للجماهير التي عبرت عن حبها 
له: أعتذر لكم وأنا تكلمت عن املباراة فقط، بدون 
املســاس باألهلي أو جماهيره، وقد لقي تصرف 

املعز استحسانا كبيرا باعتباره جنما والعبا خلوقا.
في حني أعرب املدرب الفرنســي للدحيل صبري 
ملوشــي عن رضاه باحلصول على املركز اخلامس 
فــي مونديال األندية عقب الفوز على بطل آســيا 
أولسان هيونداي الكوري اجلنوبي بنتيجة ٣-١. 
وقال عقب املباراة: راضون عن أداء الفريق في 
املباراتني وفخور مبا قدمه الالعبون في املباراة 

الثانية.
أما مدرب أولســان هونــغ ميونغ-بو، فعزا 

ظهور فريقه املتواضع فــي البطولة إلى ضعف 
في النواحي البدنية، قائال: عانينا مشاكل واضحة 
في اجلاهزية البدنية جراء قصر فترة التحضير، 

وكان باإلمكان أن نقدم مستوى أفضل.
وعلى صعيد متصل، وصل أمس وفد رســمي 
من االحتاد السعودي لكرة القدم، إلى قطر حلضور 
فعاليــات مونديال األندية التــي تختتم اخلميس 
املقبل، وجــاء ذلك بدعوة مــن االحتادين الدولي 

(فيفا) والقطري لكرة القــدم. ويترأس الوفد 
ياســر املسحل رئيس االحتاد السعودي، 

وبرفقته خالد الثبيتي نائب الرئيس، 
وإبراهيم القاسم أمني عام االحتاد.

جاسم املقهوي وبجانبه املالح اإلماراتي علي حسن

تشديد اإلجراءات االحترازية

«السلة» يتلقى دعوة للمشاركة 
في البطولة العربية للناشئني

القادسية: استئناف النشاط بشرط!

هادي العنزي

تلقى احتاد كرة السلة دعوة من االحتاد 
العربي للعبة للمشاركة في البطولة العربية 
للناشئني املزمع إقامتها في العاصمة املصرية 

القاهرة يوليو املقبل.
وقــد بــدأ منتخبنا الوطني للناشــئني 
حتضيراتــه فــي أغســطس املاضــي بعد 
الســماح مبعــاودة التدريبــات الرياضية 
لألندية واالحتادات، بقيادة املدرب البحريني 

ســلمان رمضان، حيث مت اختيار ١٦ العبا 
مــن مختلــف األندية، ومت تقســيمهم إلى 
مجموعتني تطبيقــا لالحترازات الصحية 

الوقائية بسبب وباء كورونا.
وتواصل إعــداد األزرق الصغير حتى 
إعــالن التوقف الرياضي نهاية األســبوع 
املاضي، ويتوقع أن يرد مجلس إدارة احتاد 
السلة باإليجاب على الدعوة العربية، خاصة 
أن األزرق الصغير لم يشارك في منافسات 

دولية منذ فترة ليست بالقصيرة.

عبدالعزيز جاسم

أرسل نادي القادسية 
كتابا إلى اللجنة األوملبية 
الكويتيــة يوافــق مــن 
خاللــه على اســتئناف 

الكروي، بشرط  النشاط 
أن تســمح الهيئة العامة 

للرياضــة بدخــول مــدرب 
اللياقة اإلســباني إليخاندرو 

كاور املتواجد حاليا في تركيا، 

ومهاجــم الفريق النيجيري 
ســولومون  ثيوفيلــوس 
املتواجــد في ألبانيا، وذلك 
لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ 
الفرص بني األندية املتنافسة، 
وذلك حتى ال يتعرض النادي 
للظلم مرة أخرى كما حدث في 
املوســم املاضي عند استكمال 
املســابقات مــن دون الســماح 
للنــادي بدخــول طاقمــه الفنــي 

ومحترفيه إلى البالد.

أرسل نادي القادسية 
كتابا إلى اللجنة األوملبية 


