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اخلميس ١١ فبراير ٢٠٢١ رياضـة

محمد اجلاسمعلي الدبوس وليد الصميعيعبيد العصيميهاني املرشاد

العصيمي: «الرماية» مهضوم حقها في امليزانيةاجلسار: ميزانية وضعت في «السبعينيات» كيف تكفي اآلن؟

اجلاسم: ٢٢ ألف دينار ال تفي مبتطلبات «الكراتيه» وطالبنا بزيادتها إلى ٣٠ ألفا

منسي: ال تكفي «بقالة» ونعمل وفق املتاح

الصميعي: وضعت لتسجيل احلضور فقط ولن تكون هناك رياضة بالشكل املرضي

الدبوس: لم جند استجابة لزيادة امليزانية رغم املطالبات املتكررة مع عدم وجود موارد أخرى

القادسية يفتقد ضاري لنهاية املوسم

املال: التوقف لترتيب األوراق.. ونتمنى أال يطول

عبدالعزيز جاسم

تعرض الفريق األول لكرة القدم بنادي 
القادسية لضربة موجعة بعد أن أثبتت 
نتائج الفحوصات التي أجريت للمدافع 
ضاري ســعيد عن قطع كامل في الرباط 
الصليبــي اخللفــي ومتــزق جزئــي في 
الغضروف الداخلي، ما يعني اضطراره 
إلجراء عملية جراحية خالل األيام املقبلة، 
لكنه لن يتمكن من إكمال املوسم احلالي 

لغيابه لفترة ال تقل عن ٦ أشهر.
وعلــى الرغم من شــعوره بــآالم في 
الركبة، إال أن ســعيد شارك في مواجهة 
األصفر أمام الســاملية (١-٠) في اجلولة 
الثالثة من دوري stc املمتاز مبركز قلب 
الدفاع بســبب عدم وجــود العب يجيد 
اللعب بهذا املركز لغياب املدافع النيجيري 

جيمس أوكوسو.
إلى ذلك، يتدرب الالعب سلطان صلبوخ 
منفردا من أجل إعادة التأهيل بعد تعافيه 
من إصابة التمزق العضلي. ومازال النادي 
ينتظر موافقة الســلطات الصحية على 
دخــول مهاجمــه احملتــرف النيجيــري 
ثيوفيلــوس ســولومون واملتواجــد في 
ألبانيا، وكذلك مدرب اللياقة اإلســباني 
اليخانــدرو كارو املتواجد في تركيا من 
اجل الدخول في فتــرة احلجر الصحي، 

ومن ثم االنضمام لتدريبات الفريق.

يحيى حميدان

أوضــح نائــب رئيس 
بنــادي  الكــرة  جهــاز 
خيطــان محمــد املــال أن 
التوقف احلالي للنشــاط 
الرياضــي مفيــد لبعض 
األنديــة لترتيــب أوراقها 
من جديد، ولكن نتمنى أال 
يطول أكثر من أســبوعني 
لتفادي الدخول في متاهات 
مالية مع الالعبني واملدربني 

مستقبال.
وأضاف املال في حديث 
خاص مع «األنباء»: «تسبب 
ضغــط اجلــدول وإلــزام 
احملترفني اجلدد القادمني من 
اخلارج في الدخول بحجر 
منزلــي فــي إرباكنا خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية، 
هــذا بخــالف اســتقطاب 

هذا التوقف املؤقت، فهناك 
عدة أندية حالتها تتشابه 
مــع حالتنــا، معتبــرا أن 
التوقف في حال أخذ وقتا 
طويال ســيضر منتخبنا 
علــى  املقبــل  الوطنــي 

استحقاقات مهمة.
ورأى املال أن النتائج في 

اجلوالت الثالث األولى من 
الدوري املمتاز كانت غريبة 
إذ شاهدنا  بعض الشيء، 
الكبار يسقطون أمام الفرق 
البعيدة عن املنافســة في 
الســنوات األخيرة، وهذا 
األمــر ســببه مشــاركة ٥ 
محترفني أجانب بكل فريق.

٥ العبــني محليــني جــدد 
وبالتأكيد هــم يحتاجون 
إلى الوقت للتأقلم انتظارا 
لدخول املهاجم النيجيري 
إبراهيما ديينغ للتدريبات 
بعد االنتهاء من احلجر».

وأشــار الى أن خيطان 
ليس املستفيد الوحيد من 

«طائرة» الكويت 

استغنت عن أفاندرو

مستضيف 

«خليجي ٢٥».. 

محلك سر!

يعقوب العوضي

توصلت إدارة الطائرة في 
نادي الكويت الى فســخ عقد 
احملتــرف البرازيلي افاندرو 
بالتراضــي، حيــث لم يظهر 
األخير بالصورة املطلوبة ولم 

يكن على قدر التوقعات.
الى ذلك، اكد مدير الفريق 
الكويت  أن  الشمري  منصور 
للمحافظــة على لقب  يتطلع 
البطولة رغم املنافسة الشرسة 
من فرق املربع الذهبي، مشيدا 
مبســتوى الفريــق الفنــي 
وبقدرتهم على استعادة صدارة 
الترتيب العام في ظل املنافسة 
القوية من كاظمــة والعربي 

والقادسية.
وتوجه الشــمري بالشكر 
ملجلــس إدارة النــادي على 
للعبة، مؤكدا  دعمهم املستمر 
أن األبيض سيكون عند حسن 
ظن اجلميع في منافسات املربع 
الذهبي املقبلة وجميع البطوالت.

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

عقــد املكتــب التنفيذي 
العربي  الحتاد كأس اخلليج 
لكرة القدم، اجتماعا بالعاصمة 
القطرية (الدوحة) برئاسة رئيس 
االحتاد القطري الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني، مت خالله اعتماد 
محضر االجتماع «١٤» وجلنة 
الطوارئ في االحتاد، كما مت 
االستماع إلى تقرير د.جاسم 
بن محمد الشكيلي نائب رئيس 
االحتاد ورئيس جلنة دراسة 
امللفــات بخصــوص ملفات 
«خليجي ٢٥». ومثل الكويت 
د.إبراهيــم األنصــاري ولم 
يحسم االجتماع أمر استضافة 
خليجي ٢٥. واجتمع رئيس 
احتــاد كأس اخلليج العربي 
مع اياد بنيــان رئيس الهيئة 
التطبيعية لالحتاد العراقي على 

هامش االجتماع.

األزرق في التصنيف الثاني بكأس العرب
مبارك اخلالدي

املنظمة  اللجنــة  تتجه 
العليا لبطولة كأس العرب 
املقرر انطالقهــا في األول 
مــن ديســمبر املقبل بقطر 

إلى تعديل نظــام البطولة، 
بحيــث تتأهــل مباشــرة ١٠ 

منتخبــات عربيــة هــي مصر 
وتونس واجلزائر واملغرب وقطر 

والســعودية واإلمــارات وســورية 
وعمان، وإجراء القرعــة بني ١٢ منتخبا 

تتنافــس علــى ٦ مقاعــد، مت تصنيفهــا إلى 

مستويني التصنيف األول ويضم 
منتخبــات لبنــان واألردن 
وفلســطني  والبحريــن 
وموريتانيــا وليبيـــــــا، 
الثاني يضم  والتصنيــف 
منتخبات الكويت والسودان 
وجزر القمر واليمن وجيبوتي 

والصومال.
اجلديــر بالذكر أن البطولة 
تقام مبشاركة ٢٢ منتخبا عربيا 
حتت تنظيم االحتاد الدولي «فيفا» 
وعلــى املالعــب املقترحة الســتضافة 

مونديال ٢٠٢٢ بالدوحة.

اجتماع وزير الشباب مع األندية األحد
مبارك اخلالدي

تقــرر تأجيل االجتماع املزمــع عقده بني 
وزير االعالم وزير الدولة لشــؤون الشباب 
عبدالرحمــن املطيري مــع االندية الرياضية 
والــذي كان مــن املقرر له مســاء امس وذلك 
الــى يوم االحد املقبل. وعلمــت «األنباء» ان 
اجتماع االحد املقبل سيتضمن عقد اجتماعني 
منفصلــني يجمــع االول الوزير مع رؤســاء 
وممثلي االندية يعقبه اجتماع آخر مع ممثلي 

االحتادات الرياضية.

 وكان مــن املقــرر ان يناقــش الوزير مع 
الرياضيني وجهات النظر اخلاصة باستئناف 
النشاط الرياضي احمللي اثر تعطله استجابة 
لدعوة مجلس الوزراء لالحتادات الرياضية 
بوقف النشــاط للحــد من انتشــار ڤيروس 
كورونا، حيث ابدت االندية الرياضية رغبتها 
بعودة النشاط وتقنينه تفاديا لآلثار السلبية 
الوخيمة الواقعة عليها في حال استمر التوقف، 
فضال عن االنعكاس السلبي علي استعدادات 
االزرق خلوض التصفيات اآلسيوية واملؤهلة 
لكأس العالم في قطر ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.

محمد املال

نادي الصم يحتفل برفع العلم

احتفل النــادي الكويتي الرياضي للصم 
برفــع العلم على مبنى النــادي، تزامنا مع 
مراسم رفع العلم، الذي يعتبر رمزا وطنيا، 
وبدء االحتفاالت باألعياد الوطنية، وذلك في 
حضور أعضاء مجلس اإلدارة برئاسة رئيس 
مجلس اإلدارة حمد املري والرئيس الفخري 
للنادي فهد بوشيبة، ونائب رئيس مجلس 
اإلدارة خالد سيد زمان، وأمني السر العام انور 

احلربي، وأمني الصندوق إبراهيم العتيقي، 
وأمني السر العام املساعد ضيدان الشمري، 
وأمني الصندوق املساعد أنور سلطان، داعني 
املولى عز وجل أن يرفع البالء والوباء والغمة 
عــن وطننا الغالي الكويت وأن ينعم علينا 
بنعمة األمن واألمان في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب الســمو األمير وســمو ولي العهد 

وسمو رئيس مجلس الوزراء.

أعضاء مجلس إدارة نادي الصم يحتفلون برفع العلم

العليا لبطولة كأس العرب 

وتونس واجلزائر واملغرب وقطر 

مستويني التصنيف األول ويضم 

هادي العنزي

يشــكل املال عصب أي نشاط، 
رياضيــا كان أو علميا أو اجتماعيا، 
فهو احملرك األساس، ومن دونه ال جتد 
اخلطط احملكمة طريقها للتنفيذ، وال 
يعثر األبطال على الطريق املؤدي إلى 
اإلجنازات، وكم من جنم خبا وأفل رغم 
موهبته املتوقدة، بعدما وقف مسؤولوه 
عاجزين عن رعايته وتطوير قدراته 
الفنية، حتى اعتزل ولم يحقق جزءا 

يسيرا من آماله وطموحاته.
«الفردية  ميزانيات االحتــادات 
حتديدا»، معضلة مســتمرة، شكت 
مجالس إدارات ســابقة من ضيقها 
القضية  وقلتها. «األنبــاء» طرحت 
من جديد على عدد من رؤساء هذه 
آثارها احلالية،  االحتادات، من حيث 
وتبعاتهــا املســتقبلية، خاصة بعد 
الضائقة املالية التي يشــهدها العالم 

إثر تبعات «كورونا».
البداية كانت مع رئيس مجلس 
إدارة احتاد التايكوندو هاني املرشاد، 
الذي أكــد أن امليزانيــة احلالية ال 

تكفي، وكان هناك توجه من الهيئة 
العامة للرياضة واللجنة األوملبية 
الكويتيــة برفــع ميزانيات جميع 
االحتادات بشكل عام، ولكن اجلائحة 
جاءت بأنباء غير سارة، وعطلت كل 
تلك املساعي، وعليه فسوف نعمل 
وفق امليزانية املوجودة، وإن كانت 
غيــر كافية بالفعل، وال تتماشــى 
مع أي خطــة للتطوير، فضال عن 
إعداد بطل أوملبي، مشــيرا إلى أنه 
ال يوجــد مقر الحتــاد التايكوندو 
وصالة إلقامة املنافســات احمللية 
عليها، وهو ما يشــكل عائقا كبيرا 

أمام مجلس اإلدارة.
امليزانية محدودة ومحبطة

من جانبه، ذكر رئيس مجلس 
إدارة احتاد كرة الطاولة علي الدبوس 
أن ميزانية االحتاد ضئيلة، وقال: 
«لألسف لم نشهد االستجابة املأمولة 
رغم املطالبات املتتالية بشأن رفع 
ميزانية االحتاد، خاصة أن امليزانية 
احلالية محــدودة، ومعطلة لعمل 
االحتــاد، فــي ظل عــدم وجود أي 

مــوارد دخل أخــرى لالحتاد، مثل 
نقل املباريات، أو رعاة ملســابقات 
كرة الطاولة، وكيف مليزانية وضعت 
من قبل أكثر من ٢٠ سنة أن تواكب 
التطــورات واالحتياجات احلديثة 

للرياضية؟
الرماية تعاني

وأبــدى أمني الســر العــام في 
نادي الرماية عبيد العصيمي أسفه 
للميزانية املخصصة لنادي الرماية، 
وقال: «الزيادة فــي امليزانية التي 
خصصت لألندية املشهرة وبلغت 
٥٠٠ ألف دينار وأقرت قبل ٥ أعوام 
تقريبا، استثني منها نادي الرماية 
لألسف، حيث خصصت له ميزانية 
قدرهــا ٤٠٠ ألف دينار فقط، وهذا 
األمر مخالف لنص القانون رقم ٤٢ 
/٨٧، وقد قامــت أندية متخصصة 
برفــع دعــاوى قضائيــة، وقضت 
احملكمة لصاحلهم، ما كلف الدولة 
أعبــاء تعويضات ماليــة باهظة، 
ونتمنى أن تتــم مراجعة ميزانية 
نادي الرماية بشكل عاجل من وزارة 

املاليــة، خاصة أنه النادي الوحيد 
فــي الكويت الذي يحقق ميداليات 
أوملبية، وعليــه يفترض أن يلقى 
معاملة خاصة، كما أن النادي يضم 
مجمعــا عامليــا متكامــال للرماية، 
ويحتوي على أجهزة دقيقة تتطلب 
معها عناية مستمرة، باإلضافة إلى 

احتياجات الرماة الشباب.
١٩ ألف دينار ال تكفي

بــدوره، أبدى رئيــس مجلس 
إدارة احتــاد االســكواش وليــد 
الصميعي اســتياءه مــن امليزانية 
احلالية لالحتاد، وقال: «امليزانية 
احلاليــة لالحتــاد تصــل إلــى ١٩ 
ألف دينار ســنويا، وهي ضئيلة، 
وغيــر كافية نهائيا، وفي ظل هذه 
امليزانية املتواضعة لن تكون هناك 
رياضة بالشكل املرضي، ولن يكون 
هناك تطور رياضي في املســتقبل 

املنظور».
وأكد رئيس مجلس إدارة احتاد 
رفع األثقال طالل اجلسار أن «رفع 
األثقال» يعد أقل االحتادات من حيث 

امليزانية، وقال: «امليزانية السنوية 
تصل إلى ١٦ ألف دينار في السنة، 
مخصصة في أغلبها ملوظفي االحتاد، 
فيما تصل ميزانية املشاركات إلى 
٥٠ ألــف دينار، وهذا ال يتناســب 
وإعداد املنتخبات، وإن كنا نبحث 
عن النتائــج فعلينا أن ندفع أكثر 
الفني لالعبني  لالرتقاء باملستوى 
مبختلف األلعــاب، وعدم االعتماد 
على ميزانية أقرت في سبعينيات 

القرن املاضي.
ال حياة ملن تنادي

وأشــار رئيــس مجلــس إدارة 
احتــاد املالكمة محمد منســي إلى 
أن ميزانية االحتاد تقدر بـ ١٦٢٥٠ 
دينــارا فقط ال غير، ولألســف ال 
تضاهي ميزانيــة «بقالة»، فضال 
عــن كونها ال تكفــي، وقد خاطبنا 
اجلهات املســؤولة مرارا وتكرارا، 
لكن ولألســف ال حياة ملن تنادي، 
وعليه فنحن نعمل وفق اإلمكانات 
املادية املتاحة، ووفق جهود فردية 
فقط، مضيفا أن التطوير ليس فنيا 

فقط، بل إداري أيضا وفي 
ظل هذه امليزانية فإنك 
ال تستطيع التعاقد مع 
متخصصــني قادريــن 
نقلــة  إحــداث  علــى 

نوعية.
ال تفي باملتطلبات 

الضرورية

بــدوره، ذكر رئيس مجلس 
إدارة احتاد الكراتيه محمد اجلاسم 
أن ميزانية االحتاد التي تصل إلى 
٢٢ ألف دينــار، يجب أن تغطي 
رواتــب موظفي االحتــاد وهي 
ال تســمح بالتعاقد مــع معالج 
أو استشــاري طبــي ال يتجاوز 
راتبه الشهري ٣٠٠ دينار شهريا، 
لإلشراف على احلالة الصحية 
لالعبني خالل املنافســات، وقد 
طالبنــا بزيــادة امليزانيــة إلى 
٣٠ ألــف دينــار ســنويا، لكي 
نتمكن من توفيــر طاقم طبي، 
وأخصائي عالج طبيعي، وغيره 

من املتطلبات الضرورية.

املرشاد: امليزانية ال تلبي الطموحات وال تتماشى مع أي تطوير

احتادات األلعاب الفردية: 
ميزانياتنا صفر.. والوضع احلالي غير مشجع

رؤساؤها طالبوا عبر «األنباء» بزيادتها في السنة املالية اجلديدة

طالل اجلسار محمد منسي


