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يوسف ناصر: أقبل االنتقاد وال أقبل التجريح.. والالعب الكويتي مظلوم

24 وفد األزرق عاد إلى البالد بعد انتهاء مشواره في خليجي 
ع���اد م��س��اء أول م���ن أم���س وف��د 
منتخبنا الوطني األول لكرة القدم، 
بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس 
اخلليج الرابعة والعشرين، واملقامة 

حاليا في قطر.
وودع األزرق منافسات البطولة من 
الدور األول بعد خسارته أمام املنتخب 
البحريني بأربعة أهداف مقابل هدفني 
في اجلولة الثالثة واألخيرة من دور 
املجموعات باملجموعة الثانية، التي 
كانت تضم أيضا السعودية وعمان، 
وخ��ط��ف بطاقتي ال��ت��أه��ل األخ��ض��ر 

السعودي واألحمر البحريني.
ووجه الدكتور حمود فليطح مدير 
عام الهيئة العامة للرياضة، رسالة 
إلى العبي منتخب الكويت على هامش 
استقباله مع أحمد عقله نائب رئيس 
احت��اد الكرة وف��د األزرق العائد من 
العاصمة القطرية الدوحة، قال فيها، 
إن الهيئة العامة للرياضة تقف إلى 
جانبهم وتدعمهم، م��ش��ددا على أن 
اخلسارة ال تعني االستسالم، وأنه 
ال ب��د م��ن معاجلة السلبيات حتى 
يستطيع منتخب الكويت استعادة 

وضعه الطبيعي.
وأك��د فليطح دع��م هيئة الرياضة 
للمنتخب والعمل معا لكي ينجح 
األزرق في حتقيق تطلعات اجلماهير 
الرياضية التي تنتظر ع��ودة قوية 
للمنتخب، السيما خ��الل التصفيات 
اآلسيوية املشتركة املؤهلة ملونديال 
قطر 2022، وك���أس آس��ي��ا بالصني 
2023 وال��ت��ي يسير فيها األزرق 
بخطى ثابتة من خالل احتالل وصافة 

مجموعته خلف املنتخب األسترالي.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ال��ش��ي��خ أح��م��د 
اليوسف، رئيس االحت���اد الكويتي 
لكرة القدم، إنه سينتظر تقرير اللجنة 
ال��ف��ن��ي��ة ل���الحت���اد، ب��ش��أن مشاركة 

املنتخب في »خليجي 24«.
وأض�����اف ال��ي��وس��ف، »امل��ج��ل��س 
سيطلع ع��ل��ى ال��ت��ق��اري��ر اخل��اص��ة 
باللجنة الفنية، ويناقشها بتأني من 
أجل املرحلة املقبلة، بعد بحث أوجه 

اخلطأ واملتطلبات التي تهم األزرق«.
م��ن جهته ق���ال امل��ه��اج��م يوسف 
ناصر، إن الالعب الكويتي مظلوم، 
ف��اجل��م��اه��ي��ر ت��ط��ل��ب دائ���م���ا ال��ف��وز 
وال��ب��ط��والت، و ت��ق��ارن ب��ني األزرق 
واملنتخبات األخرى التي لديها العبني 
محترفني، نحن في الكويت العبني 

ه���واة، ال منلك ع��ق��ود اح��ت��راف، وال 
يوجد لدينا التفرع التام لكرة القدم، 
مثل الالعبني في الدوري السعودي أو 

القطري أو اإلماراتي.
وأبدى يوسف غضبه من اإلساءات 
ال��ت��ي ت��ع��رض ل��ه��ا م��ن ق��ب��ل بعض 
اجلماهير عبر منصات التواصل 
االجتماعي، مؤكدا في الوقت نفسه 

أنه يقبل النقد وليس التجريح.
وأش����ار م��ه��اج��م ن����ادي ال��ك��وي��ت 
وامل��ن��ت��خ��ب، إل���ى أن���ه ت��ع��رض وه��و 
وإبنته إلى إساءات، موضحا أن ابنته 
م��ا زال���ت ص��غ��ي��رة، أم��ا ع��ن الفرص 
الضائعة، فأكد يوسف ناصر، أنه لوال 
حتركاته في امللعب ملا أتيحت له كل 

تلك الفرص.
ب��دوره قال مدرب احل��راس حسني 
كنكوكي، إن ح��ارس األزرق حميد 
القالف قدم مستوى طيب في بطولة 
خليجي 24، موضحا أن��ه ك��ان جنم 
مباراة الكويت والبحرين، رغم تلقي 

شباكه 4 أهداف.
أما أحمد عجب عضو مجلس إدارة 
احت���اد ال��ك��رة، كشف أن األزرق لم 

يذهب للمنافسة على البطولة، ولكنها 
تعد بروفة قوية قبل االستحاقات 
اآلسيوية الدولية املقبلة، ومشوار 
التصفيات اآلسيوية املشتركة املؤهلة 
إل��ى ك��أس ال��ع��ال��م ف��ي قطر 2022، 

وكأس آسيا 2023.
وق���ال امل��داف��ع فهد ال��ه��اج��ري، إن 
البطولة شهدت مشاركة العديد من 
النجوم الشابة الواعدة مع األزرق، 
وم��ن امل��ؤك��د أن��ه��م سيشكلون ق��وام 

املنتخب الوطني في السنوات املقبلة.
وك��ان األزرق ق��د فقد ق��ائ��ده بدر 
املطوع خالل مباراة البحرين، بعد أن 
تعرض إلصابة في عضالت الفخد 
األمين، وكشفت الفحوصات الطبية، 

عن تعرضه لتمزق عضلي.
وأك���د اجل��ه��از ال��ط��ب��ي للمنتخب 
أن املطوع، يحتاج ع��دة جلسات من 
ال��ع��الج الطبيعي، قبل ب��دء رحلة 
اإلع����داد ال��ب��دن��ي، وم���ن ث��م ال��ع��ودة 
ل��ل��ت��دري��ب��ات اجل��م��اع��ي��ة م��ع ن��ادي��ه 

القادسية.
كما أعلن عبد املجيد البناي، رئيس 
اجلهاز الطبي للمنتخب الكويتي، عن 

رفعه توصية ل��الحت��اد، باستمرار 
خ��ض��وع ال��ث��الث��ي امل��ص��اب، م��ب��ارك 
الفنيني، رضا هاني، طالل الفاضل، 
للبرنامج ال��ع��الج��ي ف��ي مستشفى 
سبيتار بقطر، خاصة أن إصاباتهم 
حتتاج للمزيد من اجللسات العالجية 
امل��س��ت��م��رة، ال��ت��ي ي��ج��ري التنسيق 

بشأنها.
من جهة أخرى شن أسعد البنوان، 
رئيس نادي كاظمة، هجوًما الذًعا على 
احتاد الكرة، مؤكًدا أن إخفاق منتخب 
الكويت في دورة كأس اخلليج ال�24 
في ال��دوح��ة هي النتيجة الطبيعية 
لعمل منظومة االحت��اد ال��ذي يفتقد 

متاًما للتخطيط.
وأك����د ال��ب��ن��وان ف��ي تصريحات 
صحفية أن هجومه ليس رد فعل عقب 
النتائج الكارثية في ك��أس اخلليج 
وإمن��ا ك��ان ن��ادي كاظمة الرياضي 

مستشرًفا ملا آلت إليه األمور اآلن.
وأوض���ح أن ن���ادي كاظمة وجه 
دع��وة إلى األندية الجتماع تنسيقي 
من أج��ل مناقشة أخطاء ومخالفات 
االحتاد في 15 يوليو املاضي والبيان 

الذي أعقبه، يؤكد أن كاظمة كان على 
حق من خالل نظرة منطقية مسبقة 

توقعت مزيًدا من التخبطات لالحتاد.
وق���ال رئ��ي��س ن���ادي كاظمة »لقد 
سجلنا موقًفا آنذاك وأصدرنا بياًنا، 
محذرين وم��ن��ذري��ن م��ن أن االحت��اد 
يسير دون رؤية أو إستراتيجية، وال 
ميكن أن ينجح بتاًتا سواء على صعيد 
عمله اإلداري أو إع���داد املنتخبات 
الوطنية، وبالفعل حصل ما حذرنا 
منه وسجلت معظم تلك املنتخبات 

اإلخفاق تلو اآلخر«.
وأض���اف »مجلس إدارة االحت��اد 
احلالي أثبت بعد عامني من واليته، 
أن���ه ال مي��ل��ك أي ق����درات أو خطط 
إلدارة م��ق��درات��ه وك��ذل��ك أي رؤي��ة 
لبناء منتخبات وطنية تكون نواة 
للمستقبل، وه��ذه أي��ًض��ا مسؤولية 
األن��دي��ة ال��ت��ي أنتجت ه��ذا املجلس 
باعتبارها سيدة اجلمعية العمومية، 
لكنها ال متارس واجباتها في الرقابة 

واحملاسبة«.
وأعاد البنوان التذكير بأبرز النقاط 
وحتفظات كاظمة، وق���ال »ن��ح��ن ال 

نستهدف أشخاًصا أو أسماًء بعينها، 
بقدر م��ا نركز على آلية العمل ألن 
أخطاء االحت��اد امل��ذك��ورة في البيان 
كانت كثيرة وما يهمنا منها هو جتاهل 
التأخير في البت بروزنامة املسابقات 

واإلعالن عن عدد احملترفني«.
وواص�����ل »ه���ن���اك أي���ًض���ا تخبط 
ف��ي حت��دي��د امل��الع��ب وت��أج��ي��ل ونقل 
املباريات، ت��ردي نتائج املنتخبات 
ال��وط��ن��ي��ة واخل����روج م��ن تصفيات 
أوملبياد طوكيو 2020، عدم احترام 
بنود جلنة املسابقات، ع��دم إط��الع 
األندية على العديد من القرارات وعدم 
التعاون معها من خ��الل اجتماعات 
تنسيقية وجت��اه��ل امل��راس��الت بهذا 

الشأن«.
وخ��ت��م ال��ب��ن��وان »أض���ف إل��ى ذلك 
االرت��ب��اك ف��ي آلية تشكيل واختيار 
اللجان العاملة، وجميع ما ذكرناه 
ي��ؤك��د ف��ش��ل االحت�����اد ف���ي اإلدارة 
والعمل وال يدل على وجود خطط أو 

إستراتيجيات للصالح العام«.
ب��دوره وجه سيف احلشان العب 
فريق القادسية احل��ال��ي والشباب 

السعودي السابق، انتقادات قوية 
للمسؤولني الكويتيني بعد النتائج 
املخيبة ببطولة كأس اخلليج العربي 

واخلروج من الدور األول.
وق�����ال احل���ش���ان ع��ب��ر ح��س��اب��ه 
الشخصي على موقع »تويتر«، تعليقا 
على خ��س��ارة الكويت م��ن البحرين 
وت��ودي��ع��ه��ا خليجي 24: »ش��ك��ًرا 
جماهيرنا ال��وف��ي��ة.. ش��ك��ًرا العبينا 
األب��ط��ال.. الشرهة على املسؤولني 
ال��ذي��ن ي��ط��ال��ب��ون بنتائج دون أن 

يوفروا شيًئا للرياضيني«.
وواصل: »متى حتسون وتنعشون 
الرياضة ؟! الكويتي ما يستاهل؟؟ 
وصلنا 2020 وهذا وضعنا والله... 

قهر«.
واتفق معه احلارس خالد الرشيدي 
حامي عرين فريق القادسية، بقوله: 
»ص��دق��ت اجلمهور وال��الع��ب��ني فقط 

يستاهلون الشكر«.
وعن مستوى البطولة قال احمللالن 
الرياضيان الكويتيان الدكتور طارق 
اجلالهمة وب��ش��ار عبدالله ان دور 
امل��ج��م��وع��ات ل����دورة ك���اس اخلليج 
العربي ال�24 لكرة القدم كان مثيرا في 

ظل صعوبة التنبؤ بنتائج مبارياته.
وقال العب منتخب الكويت السابق 
ب��ش��ار عبدالله ل��� »ك��ون��ا« ان دور 
املجموعات ف��ي ال����دورات السابقة 
تكون فيه بعض املباريات مملة على 
عكس الدورة احلالية التي طغى عليها 
احلماس واالث��ارة وقدمت املنتخبات 

اداء »جيدا«.
من جهته قال محلل قنوات )بي ان 
سبورت( الدكتور طارق اجلالهمة في 
تصريح مماثل ل� »كونا« ان املستوى 
ال��ذي ظهرت به ال��دورة يعتبر جيدا 
نظرا لالداء الذي قدمته املنتخبات في 

دور املجموعات.
واش���اد اجلالهمة مبنتخبي قطر 
وال��ع��راق ورشحهما للوصول الى 
املباراة النهائية والتنافس على اللقب 
متوقعا تسمية املنتخب القطري بطال 

للدورة.
وحققت دورة )خليجي 24( املقامة 
في قطر رقما قياسيا جديدا في تاريخ 
دورات اخلليج بتسجيل 39 هدفا بعد 
نهاية دور املجموعات حيث بلغت 
نسبة التهديف 3.3 هدف في املباراة 
ال��واح��دة وه��ي النسبة االع��ل��ى في 

تاريخ الدورة.

وفد منتخب الكويت

االحتاد اإلماراتي يقيل الهولندي 
فان مارفيك مدرب املنتخب األول

أق���ال االحت���اد اإلم��ارات��ي ل��ك��رة ال��ق��دم أول من 
أم��س الهولندي ب��ي��رت ف��ان مارفيك م��ن مهامه 
مدرباً للمنتخب األول بحسب ما أعلن عبر موقعه 

االلكتروني.
وتأتي إقالة فان مارفيك عقب خروج املنتخب 
اإلم��ارات��ي م��ن دور املجموعات ل��ك��أس اخلليج 
العربي الرابع والعشرين في قطر حيث استهل 
م��ش��واره في البطولة بفوز على اليمن بثالثية 
نظيفة، قبل أن يخسر أمام العراق بهدفني نظيفني، 

وقطر املضيفة )4-2(.
وكتب االحت���اد ف��ي موقعه الرسمي أن��ه قرر 
»االستغناء عن خدمات السيد بيرت فان مارفيك 
مدرب املنتخب الوطني األول، وقدم املجلس الشكر 
للسيد مارفيك وجهازه الفني عن الفترة التي قاد 
فيها ت��دري��ب األب��ي��ض. وسيتم اإلع���الن ع��ن اسم 
املدرب الذي سيتولى تدريب املنتخب الوطني خالل 

األيام القادمة«.
وأشرف فان مارفيك على اإلمارات في 20 مارس 
املاضي خلفا لإليطالي البرتو زاكيروني، لكنه 
يعاني بشكل كبير في التصفيات املزدوجة املؤهلة 

لكأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023.
ب��دأ م��ش��واره ب��ف��وز الف��ت على أرض ماليزيا 
2-1 بثنائية ملبخوت الذي حقق ثالثية »هاتريك« 
في مرمى اندونيسيا )-5صفر(. لكن املنتخب 
اخلليجي مني بخسارتني موجعتني أمام تايالند 
1-2 وفيتنام صفر1-، ليتراجع في مجموعة 
متواضعة إلى املركز الرابع برصيد 6 نقاط وبفارق 

خمس عن فيتنام املتصدرة.

وأش��رف فان مارفيك )67 عاما( على منتخب 
هولندا بني 2008 و2012 وقاده إلى وصافة كأس 
العالم 2010، والسعودية بني 2015 و2017 
وس��اه��م ف��ي عودتها إل��ى نهائيات ك��أس العالم 
2018، قبل أن يشرف على املنتخب االسترالي 
في مونديال 2018 حيث خسر مرتني وتعادل 
مرة. وقاد فينورد روتردام إلى لقب كأس االحتاد 

االوروبي في 2002.

»كاس« تؤكد إيقاف االحتاد املصري لرفع األثقال
أك���دت محكمة التحكيم الرياضية 
»ك���اس« أول م��ن أم��س إي��ق��اف االحت��اد 
املصري لرفع األثقال ملدة عامني بسبب 

املنشطات.
وسيحرم ه��ذا ال��ق��رار بالتالي مصر 
من املشاركة في دورة األلعاب األوملبية 

الصيفية طوكيو 2020.
وك��ان االحت��اد الدولي لرفع األثقال 
أوق���ف مصر مل��دة ع��ام��ني ف��ي سبتمبر 
املاضي بسبب حاالت منشطات ما حرمها 
م��ن امل��ش��ارك��ة ف��ي بطولة العالم التي 

أقيمت في مدينة باتايا التايالندية.
وج���اء اإلي��ق��اف بسبب سلسلة من 
سبع ح��االت إيجابية لرباعني ناشئني 
في ع��ام 2016، قبل أن تتفاقم األم��ور 
بالكشف عن خمس حاالت تنشط أخرى 
في دورة األلعاب اإلفريقية األخيرة التي 

استضافها املغرب الصيف املاضي.
ويتعرض كل احت��اد يواجه رباعوه 
ثالثة اخ��ت��ب��ارات ايجابية أو أكثر في 

غضون عام واحد، لإليقاف ملدة سنتني.
ويشكل االستبعاد ضربة قوية ملصر 
التي تعول كثيراً على رفع االثقال، إذ 
أحرزت 14 ميدالية بينها 5 ذهبيات من 
أصل 32 في مجموع مشاركاتها ال�22 

في األلعاب األوملبية الصيفية.
ونالت مصر برونزيتني في أوملبياد 
ريو 2016 عبر بطل العالم محمد إيهاب 
)وزن 77 كلغ(، وس��ارة سمير )وزن 
69 كلغ(. وأوق��ف االحت��اد ال��دول��ي في 

ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة دوالً ع��دة بسبب 
املنشطات على غ��رار الصني، روسيا، 
ك��ازاخ��س��ت��ان، أرم��ي��ن��ي��ا، آذرب��ي��ج��ان، 
بلغاريا، تركيا وغيرها من الدول الوازنة 

في عالم رفع االثقال.
ونالت االثقال املصرية ش��رف منح 
»الفراعنة« ميداليتهم األولى في األلعاب 
األومل��ب��ي��ة وك��ان��ت ذه��ب��ي��ة ع��ب��ر محمد 
نصير ف��ي ال���وزن اخلفيف الثقيل في 
نسخة أمستردام 1928. وب��رزت في 
أوملبياد برلني عام 1936 بإحرازها 5 
ميداليات بينها ذهبيتان ألنور مصباح 
)الوزن اخلفيف( وخضر التوني )وزن 

املتوسط(، وث��الث برونزيات لصالح 
سليمان وإب��راه��ي��م شمس وإب��راه��ي��م 
واصف، ثم رفعت غلتها إلى 9 ميداليات 
في أوملبياد لندن 1948عندما نال محمود 
فياض وإبراهيم شمس ذهبيتني وعطية 

حمودة فضية.
اعتزال محمد إيهاب

وكانت أول ردة فعل مصرية إعالن 
ال��رب��اع محمد إي��ه��اب اع��ت��زال��ه م��ج��دًدا 
حيث كتب في رسالة عبر صفحته على 
موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«: 
»رسالة شكر لكل من سعى إخراجنا من 

أزمتنا فقدر الله وما شاء فعل،  فعلت 
كل ما بوسعي ومتسكت باألمل ومتنيت 
أن تكون النهاية باحللم الذي وعدتكم 
به ولكن إرادة الله فوق كل إرادة وقد مت 
اليوم تأكيد قرار إيقاف مصر وخروجها 
م��ن ال��س��ب��اق األومل��ب��ي وبقلب مطمئن 
لقدر الله ق��ررت اع��ت��زال ري��اض��ة رفع 
األثقال بعد أن أكرمني الله متوجاً في 
جميع البطوالت الدولية حاصاًل على 
كل األلقاب التي سعيت لها، ومحطماً كل 
األرقام التي سبقتني من العرب وإفريقيا 
وتضامن إسالمي وبحر متوسط وصوالً 
للميدالية األوملبية، وصدارة التصنيف 
العاملي وشرف تسجيل رقم عاملي للكبار 

باسم مصر«.
وتوج إيهاب بامليدالية البرونزية في 
وزن 77 كلغ بأوملبياد ريو دي جانيرو 
2016، وُتوج بثالث ميداليات ذهبية في 

بطولة العالم 2017 بالوزن ذاته.
وخ��اض إي��ه��اب منافسات وزن 81 
كلغ ف��ي بطولة العالم 2018، وف��از 
بذهبية اخلطف إل��ى جانب برونزية 
النتر وفضية املجموع، باإلضافة لذهبية 

بطولة إفريقيا األخيرة.
وكان إيهاب أعلن اعتزاله في سبتمبر 
املاضي بعد قرار اإليقاف لعامني، إال أن 
وزي��ر الرياضة أش��رف صبحي، تدخل 
ليثنيه عن ق��راره، في محاولة للطعن 
ضد ق��رار اإليقاف واإلب��ق��اء على فرص 

مصر في املشاركة األوملبية.

محكمة التحكيم الرياضية »كاس«
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صراع محتدم على جائزة أفضل العب في إفريقيا هذا العام

»كاف« يكشف عن قائمة املرشحني جلائزة أفضل العب إفريقي
كشف االحتاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف« 
عن الالئحة النهائية للمرشحني جلائزة 

أفضل العب في القارة السمراء لهذا العام.
وض��م��ت ال��الئ��ح��ة ع��ش��رة الع��ب��ني من 
بينهم خمسة عرب ويتعلق األمر بالثالثي 
اجل��زائ��ري ري��اض محرز جن��م مانشستر 
سيتي ومتوسط م��ي��دان ميالن إسماعيل 
بناصر ومهاجم أهلي جدة يوسف باليلي 
.. ب��اإلض��اف��ة إل��ى امل��ص��ري محمد صالح 
مهاجم ليفربول املتوج باجلائزة في العامني 

األخ��ي��ري��ن وامل��غ��رب��ي حكيم زي���اش جنم 
أياكس.

هذا وسيتم اإلعالن عن اسم املتوج خالل 
حفل يقيمه الكاف بالغردقة املصرية في 

السابع من يناير من العام املقبل.
وضمت أسماء املرشحني لقائمة أفضل 
العب أيضاً، كل من السنغاليني ساديو مانيه 
جنم ليفربول اإلنكليزي وكاليدو كوليبالي 
العب نابولي اإليطالي والنيجيري أوديون 
إي��غ��ال��و الع��ب شنغهاي الصيني وجنم 

األرسنال اإلنكليزي والغابون بيير إمييرك 
أوباميانغ، واحل��ارس الكاميروني أندريه 

أونانا العب أياكس الهولندي.
وضمن قائمة أفضل إفريقي ش��اب كل 
م��ن املغربي أش��رف حكيمي والسنغالي 
كريبان دياتا وموسى دجينيبو من مالي 
والنيجيريني صامويل شوكويزي وفيكتور 

أوسيمني.
واشتملت قائمة ال��الع��ب��ني املرشحني 
جلائزة أفضل العب داخ��ل القارة السمراء 

على كل من، التونسيني أنيس البدري وطه 
ياسني خلنيسي العبي الترجي، والتوغولي 
كودجو ف��ودوالب��ا، واملصري ط��ارق حامد 

العب الزمالك واجلزائري يوسف باليلي.
جائزة أفضل مدرب في إفريقيا يتنافس 
عليها كل من أليو سيسيه مدرب السنغال 
وكريستيان غروس مدرب الزمالك األسبق، 
وجمال بلماضي م��درب منتخب اجلزائر 
إضافة إلى معني شعباني م��درب الترجي 

ونيكوال دوبوي مدرب منتخب مدغشقر.

الهولندي فان مارفيك


