
18
اجلمعة ١٩ اغسطس ٢٠٢٢ رياضـة

أزرق الكراتيه ظهر مبستوى جيد وحقق فضية كاتا - فرق

بعد إعالن احتاد الكرة عن الئحة خاصة بأوضاع الالعبني

رياضيون لـ «األنباء»: االحتراف نقلة مهمة  
واالستثمار عقبة أمام األندية

هادي العنزي

وضع مجلس إدارة احتاد كرة القدم 
رؤية واضحة فيما يتعلق بإدخال الالعب 
الكويتي إلى عالم االحتراف الكلي، وما 
يتطلبه من إنشاء كيانات رياضية تتماهى 
مع معايير االحتادين اآلسيوي والدولي، 
وتضمن معها حقوق الالعبني واألندية 
على حد سواء، معلنا عن الئحة خاصة 
تتعلــق باالحتراف وأوضاع الالعبني، 
من شأنها أن تضع الطرفني (الالعبني 
الرسمي  الطريق  بداية  واألندية) على 
لالحتراف، مع شــروط تضمن معها 
حقوق الطرفني، وفــق آليات قانونية 
معتمــدة، ومتماثلة مع معايير ولوائح 
االحتادين الدولي واآلسيوي. وقد شهدت 
الفترة املاضية حركة نشطة في انتقاالت 
الالعبني بني األندية كانت مفاجئة في 

بعضها للجماهير واملتابعني.
«األنبــاء» تواصلت مــع عدد من 
القيــادات والشــخصيات الرياضية، 
إمكانية حتقيق  لتتعرف منهم علــى 
رؤية االنتقال من الهواية إلى االحتراف، 
والعقبات التي تعتــرض حتقيقها إن 
بيئة رياضية  وجدت، ومدى توافــر 
متكاملة قادرة على االستمرار، حتقق 
معها الشروط الرئيسة حلصول األندية 
على التراخيص املعتمدة من احتاد لكرة 
القدم، من معايير رياضية، وبنية حتتية، 
ومالية، وقانونية، وشخصية وإدارية، 
أسوة بأندية النصر والساملية والعربي 
وكاظمــة والكويت والقادســية، التي 
حصلت مسبقا على الرخصة اآلسيوية.
بداية، أكد رئيــس مجلس إدارة 
نــادي النصــر خالــد الشــريدة أن 
احلصــول علــى ترخيــص االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم في متناول جميع 
األندية دون اســتثناء، وقال: «نحن 
على علم ودراية تامة بجميع منشآتنا 
الرياضية، وهي في مجملها متوافقة 
مع املتطلبات واملعايير اآلســيوية، 
فالبنية التحتيــة لألندية الرياضة 
الكويتية تعد أفضل بكثير من أندية 
دول مختلفــة في القارة اآلســيوية 

سيكون مبنزلة حجر الزاوية لضمان 
وفــاء األنديــة بالتزاماتهــا املاليــة، 
والنادي الذي ليس لديه اســتثمار، 
لن يكون قادرا على االستمرار بدفع 

التكاليف الكبيرة مستقبال.
مصاعب في االنتظار!

مــن جانبه، ذكر مدير االحتراف 
والتراخيص بنادي الفحيحيل احملامي 
حسني العصفور أن هناك صعوبات 
جمة ســتواجه األندية وهي تسعى 
الترخيص املطلوب  للحصول على 
من االحتاد اآلسيوي، مبينا ان املنشأة 
الرياضية اخلاصــة بكرة القدم هي 
املعيــار األهــم، والعقبــة األصعب 
التي ســتواجهها األنديــة، وما عداه 
يكاد يكون متوافرا في جميعها دون 
اســتثناء، ومتى ما توافرت املنشأة 
املتكاملــة، فــإن األمر ال يســتغرق 
كثيرا من الوقت، وباإلمكان احلصول 
على الترخيص خالل ٦ أشــهر على 
أقصى تقدير. وأشار العصفور إلى 
أن العقبة التي تواجه األندية تتمثل 
في االستثمار، وليس احلصول على 

والثانية سددت مديونيات األندية بداية، ثم وضعت 
معايير محددة في التعامل املالي مع األندية وفق 

«الكفاءة املالية». وتطرق العصفور إلى عقود 
االحتــراف لالعبني احملليني، وقال ان ما 

شهدناه في عقود الالعبني ال ميت إلى 
العمل االحترافــي وال املنطق بصلة، 
فليس هناك ما يسمى قانونا بـ «العقد 
اإللزامي»، والعقود األخيرة حتتوي 
مثالب قانونيــة، وتبدو كأنها إجبار 
لالعبني على البقاء في أنديتهم القدمية 
رغما عنهم، فكيــف لالعب أن يذهب 
للنادي املنتقل منه لكي يقاســمه ما 

يتحصل عليه من ناد آخر.
فرصة طال انتظارها

إلى ذلك، أشــاد قائد الفريق األول 
لكرة القدم بنادي الساحل أحمد غازي 

باإلجــراءات التي اتخذهــا احتاد الكرة 
فــي الفترة األخيرة، وقــال: «جاء إلزام 
األندية بتوقيع عقود مع العبي فرق الكرة 
لتنظم التعامل بني الالعبني واألندية وفق 
عقود مكتوبة ومعتمدة، متنحهم حقوقا 
مستحقة، وتضع على عاتقهم واجبات 
ملزمة، ومن شأن تلك العقود أن تسهم 
برفع املستوى الفني لالعبني بشكل 
غير مباشر، والكرة الكويتية تاليا، 
حيث ســيحرص كل العــب متعاقد 

على تطوير قدراته الفنية والبدنية، 
والتدرب على فترتني صباحية ومسائية، 

رغبة في احلصول على مزايا أفضل سواء من 
ناديه الذي يرتبط به بعقد مباشر، أو بعروض 
تعاقدية جيدة من األندية املنافســة». وأشار 

غازي إلى أن حصول النادي األم أو املؤســس 
على نســبة من عقد الالعب املنتقل، يعد حقا 
للنادي، كما أنه ميكن اجلهاز اإلداري من مواصلة 

العمل والتطوير.
التقيد بالالئحة

إلى ذلك، وبسبب التقيد بالالئحة اجلديدة 
التي أعلن عنها احتاد الكرة، أصر نادي القادسية 
على تســجيل مهاجم الساملية نايف زويد في 
صفوفــه وفق الالئحة اجلديــدة، إال أن احتاد 
الكرة رفض تسجيله إال بعد دفع املبلغ املستحق 

لنادي الساملية.

حصلــت على تلــك التراخيص، بل 
وتفوقهــا جودة مبراحــل، واألمر ال 
يعدو كونه إجراءات إدارية في طابعها 
األعم، وباإلمكان تنفيذها وحتقيقها 
خــالل مــدة ال تتجــاوز الشــهرين 
تقريبــا، كمــا أن االحتاد اآلســيوي 
متفهــم، ويتعامل مــع أغلب األندية 
وفق توافر احلد األدنى، بعدما ألغى 
العديد من الشــروط التي قد يراها 
البعض متشددة، أو يصعب تنفيذها».
وقال الشريدة ان عقود احتراف 
الالعبــني احملليــني حددتهــا الئحة 
انتقــاالت الالعبــني بشــكل واضــح 
ومفصل، وعليه فإن الالعب الذي ال 
يوقع لناديه ويرغب في االنتقال الى 
ناد آخر، عليه دفع تعويض مقبول 
لناديه األم، والعقود مفعلة وملزمة 
جلميع األطراف، ومن يخل بها يتحمل 
املسؤولية القانونية املترتبة على ذلك، 
مضيفا ان العقود اجلديدة ذات تكلفة 
مالية، وحتتاج الى مصدر دخل ثابت 
للنادي، وامليزانية التي تقدمها الهيئة 
العامــة للرياضــة لألندية لن تكون 
وحدها كافية، وعليه فإن االستثمار 

التراخيص اآلسيوية بالدرجة األولى، 
متســائال: «ما الفائدة من احلصول 
على ترخيص، دون وجود استثمار 
ميكن النادي من التعاقد مع محترفني 
ذوي جودة فنية عالية؟!، وفي حال 
عدم وجود استثمار مربح لن تتمكن 
األندية من تطبيق االحتراف بالشكل 
األمثل. وذكر انــه من وجهة نظري 
فقد مت التســرع بشأن قرار تطبيق 
نظام االحتراف في الكويت، واليزال 
الوقت مبكرا لنا في الكويت، وما يتم 
تداولــه حاليا هــو احتراف صوري 
وجاء كردة فعل على خروج الكويت 
من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا، 
كما أنه لن يسهم في تطوير الكرة، 
ولن يكون لدينا احتراف حقيقي دون 
وضع خطة زمنية متكاملة، مصحوبة 
بدعم مالي حكومي كامل، فاألندية في 
وضعها احلالي ال تستطيع اإلنفاق 
مطلقــا على ما يقرب مــن ٣٠ العبا 
محترفا بني محلي وأجنبي، وعلينا 
أخــذ العبرة من جتربتــي اإلمارات 
والسعودية، فاألولى أعطت األندية 
مهلة زمنية كافية لتطبيق االحتراف، 

أحمد غازي حسني العصفور خالد الشريدة

الشريدة: الترخيص اآلسيوي في متناول جميع األندية
العصفور: عقود االحتراف صورية وحتتوي على مثالب قانونية
غازي: العقود حقوق مكتسبة وتسهم في تطوير الالعبني فنيًا

النصر يختتم معسكر صربيا بالفوز على اإلمارات

عبدالعزيز جاسم

اختتــم الفريق األول لكرة القدم بنادي 
النصر معســكره في صربيا أول من أمس 
بالفوز على فريق اإلمارات بهدفني دون رد 
ســجلهما عمرو ميداني وناصر العجمي، 
وهي املباراة الودية الثالثة في بلغراد مع 
فريق إماراتي حيث واجه في بداية مبارياته 
الظفرة وخسر املواجهة ٠-٢ ثم تغلب على 

الفجيرة بهدف دون رد. 
وحرص املــدرب محمد املشــعان على 
خــوض مواجهــة ودية مع فريق باســيك 

بيوغراد الصربي إلعطاء الفرصة لالعبي 
الصف الثاني وانتهت بخسارة «العنابي» 
٣-٥. وســيعود وفد النصــر إلى الكويت 
على دفعتني، األولى وصلت أمس واألخرى 
ســتصل اليوم، على ان يســتأنف الفريق 
التدريبات غدا الســبت استعدادا الفتتاح 
بطولــة الــدوري املمتاز اخلميــس املقبل 
مبواجهة العربــي. من جهة أخرى، يلعب 
كاظمة مساء الغد مع برقان في جتربة ودية 
قبل خوضه منافسات الدوري املمتاز، حيث 
يفتتح البرتقالي مواجهاته بلقاء الفحيحيل 

٢٧ اجلاري.

«يد» الناشئني يواجه اليابان غدًا

يعقوب العوضي

يبدأ منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئني 
مشــواره غــدا في بطولة آســيا التاســعة 
واملؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وذلك حني 
يلتقي في اخلامسة مساء مع منتخب اليابان، 
ضمن منافسات املجموعة الثانية التي تضم 
اليابان والسعودية وقطر واإلمارات والعراق، 
بينما تضم املجموعة األولى البحرين وإيران 
والهنــد وكوريا اجلنوبية وأوزبكســتان. 
وسيلتقي األزرق مع املنتخب اإلماراتي األحد 
املقبل، ثم مع املنتخب الســعودي الثالثاء 
املقبــل، ثم مع املنتخــب العراقي األربعاء، 
ويختتــم مبارياته في الدور التمهيدي مع 
املنتخب القطري اجلمعة ٢٦ اجلاري. وكان 

مساعد مدرب الفريق حسني حبيب قد أكد 
أن الالعبني على قدر املسؤولية امللقاة على 
عاتقهم، وأن اجلميع يعمل على قدم وساق 
للوصول الى النتائج املطلوبة في البطولة. 
أمــا املدرب اإلســباني دييغــو غونزاليس 
فقال إن املهمة لن تكون سهلة فمجموعتنا 
تضم النخبة اآلســيوية، ولكنني على ثقة 
كبيرة بقدرة الالعبني، الفتا الى أن كرة اليد 
اليابانيــة حديثة ومتطــورة وتعتمد على 
عنصر السرعة لتعويض العنصر البدني. 
إلى ذلك غــادرت احلكمتان معالي العنزي 
ودالل النســيم إلى البحرين للمشاركة في 
إدارة بعض مباريات البطولة، حيث تألقتا 
فــي إدارة عدة مباريات محلية ودولية في 

وقت سابق.

الكويت تسجل أفضل مشاركة لها بدورة التضامن اإلسالمي

الكويت  أبطــال  تســابق 
الكراتيــه،  رياضــات  فــي 
والسباحة، والكيك بوكسينغ 
على تســجيل حضور قوي 
ومشرف ملنتخباتنا الوطنية 
أمس اخلميس، قبل اســدال 
الســتار علــى دورة ألعــاب 
التضامن اإلسالمي اخلامسة، 
التي اختتمت مساء أمس في 
مركز «كاراتاي»بحضور وزير 
التركي  الشــباب والرياضة 
محمد قصاب اوغلو، وعضو 
مجلس إدارة اللجنة األوملبية 
الوفــد  الكويتيــة ورئيــس 
الشــيخ جابر ثامــر اجلابر، 
ومدير البعثة فاطمة حيات 
وجــاء حفل اخلتام بســيطا 
الــروح العالية  ومعبرا عن 
التي شهدتها الدورة، واملبادئ 
الرياضيــة العامــة، وشــهد 
اخلتــام وداع ممثلي الوفود 
الوطنية  الرياضية باألعالم 

للجماهير التركية.
وقــد احتضنــت مدينــة 
الــدورة  التركيــة  قونيــة 
اخلامســة على مدى ١٠ أيام، 
خــالل الفتــرة مــن ٩ الى ١٨ 
أغسطس اجلاري، مبشاركة 
٤٢٠٠ العب والعبة ميثلون 

٥٤ دولة.
الـــ  الســاعات  وشــهدت 

شعبان من الظفر بامليدالية 
الفضية في منافســات قتال 
فردي (حتت ٦٠ كغم)، وتأهل 
الكراتيه في مســابقة  أزرق 
كاتا-فرق إلى الدور النهائي 
بعــد مــا تصــدر مجموعته 
بجــدارة في الــدور االول بـ 
٢٥ نقطــة، وواصــل تألقه، 
ليتأهل ثالثي األزرق ســيد 
محمــد املوســوي، وســيد 
ســلمان املوســوي، ومحمد 

إحراز فضية وزن ٩١ كغم.
وكانت حصيلة الكويت من 
امليداليات قد بلغت ١٦ ميدالية 
متنوعــة، بواقع ٥ ذهبيات، 
و٩ فضيــات، وبرونزيتــني، 
في أفضل مشــاركة للكويت 

خالل الدورة.
وقد بســطت تركيا البلد 
املضيف سيطرتها على املركز 
األول للدورة بعدما جمعت ٢٦٥ 
ميدالية متنوعة (١٠٦ ذهبية، 
و٨٩ فضية، و٧٠ برونزية)، 
وحلت أوزبكستان في املركز 
الثاني بـ ١٢١ ميدالية، وجاءت 
إيران ثالثا بـ ١١٦ ميدالية، فيما 
حلت الكويت في املركز احلادي 
عشــر برصيد ١٣ ميدالية (٥ 
ذهبية، ٦ فضية و٢ برونزية)، 
تليها قطر باملركز ١٢ بواقع ١٢ 
ميدالية (٤ ذهبية، ٣ فضية و٥ 
برونزية). وتعد مشاركة وفد 
الكويت في الدورة اإلسالمية 
إيجابية، مقارنة بعدد أعضاء 
الوفــد الرياضــي الــذي لــم 
يتجــاوز ٦٠ العبــا، وفي ١٠ 
رياضات فقط، وهي: القوس 
والســهم، والرماية، وألعاب 
القوى، والدراجات الهوائية، 
واجلودو، والكراتيه، والكيك 
بوكسينغ، والسباحة، وكرة 

الطاولة والتايكوندو.

حسني إلى النهائي ويتمكن 
من إحــراز الفضية. وجاءت 
مشــاركة الالعبــة ياســمني 
املطوع إيجابية، بعدما أحرزت 
املركز الرابع في منافســات 

كاتا فردي.
كم قدمت الالعبة ســهام 
اخلريف مســتويات قتالية 
رفيعة، وحصلت على فضية 
وزن حتت ٥٢ كغم كما متكن 
جــزاع احلســيني ايضا من 

ثالث فضيات للكراتيه والكيك بوكسينغ في ختام الدورة .. واحلصيلة النهائية ١٦ ميدالية متنوعة

٢٤ األخيــرة للــدورة زيادة 
غلة الكويــت من امليداليات، 
بعدمــا أحرز الســباح وليد 
عبدالــرزاق املركــز الثانــي 
وامليدالية الفضية في سباق 
٥٠ م فراشــة، ناســخا رقما 
وطنيا جديــدا بزمن وقدره 

٢٣٫٦٦ ثانية. 
كما واصل أبطال الكراتيه 
سعيهم احلثيث إلحراز مزيد 
من امليداليات، ومتكن عبداهللا 

الشيخ جابر ثامر اجلابر مع الالعب عبداهللا شعبان الالعبة سهام اخلريف قدمت مستويات فنية عالية في الكيك بوكسينغ وأحرزت الفضية

أحمد الظفيري انتقل من القادسية إلى الكويت كأبرز صفقة في سوق االنتقاالت 
(املركز اإلعالمي بالكويت)


