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البنوان: أخطاء احتاد الكرة تتراكم واالستراتيجية مفقودة
دعا أسعد البنوان رئيس مجلس 
إدارة كاظمة االن��دي��ة ال��ى تقييم 
اعمال االحت���ادات واإلجن���ازات او 
اإلخفاقات التي حتققت والقيام 
ب��دوره��ا في احملاسبة والتدقيق، 
خصوصا فيما يتعلق باحتاد كرة 

القدم.
واعاد البنوان في بيان صحافي 
التأكيد على ان احت��اد ك��رة القدم 
لم يحقق اي شيء في ظل اخطائه 
املتراكمة خ��ال الفترة املاضية، 
وافتقاره الى استراتيجية تطوير 
محددة ورؤية واضحة للمستقبل 
تتضمن االرتقاء باملراحل السنية 
التي تغذي املنتخبات الوطنية 

بأفضل العناصر.
واعتبر انه حان الوقت لاندية 
للقيام ب��دوره��ا ف��ي وض��ع الرجل 
امل��ن��اس��ب ف���ي امل���ك���ان امل��ن��اس��ب 
واالب��ت��ع��اد ع��ن امل��ج��ام��ات خال 
الفترة املقبلة، جلعلها مرحلة لبناء 

الكرة الكويتية عبر االحتاد.
واش��اد البنوان بالتزام األسرة 
الرياضية والاعبني بالقرارات 
احلكومية وال��ب��ق��اء ف��ي امل��ن��ازل، 
ح��رص��ا ع��ل��ى ال��ك��وي��ت ال��غ��ال��ي��ة 

واملصلحة العامة.
كما هنأ احلركة الرياضية بقرب 
عودة النشاط الرياضي إلى املاعب 
احمللية بعد ت��وق��ف دام 3 اشهر 

بسبب فيروس كورونا املستجد، 
داعيا الله تعالى ان تنجلي هذه 
الغمة عن الكويت احلبيبة بفضل 
جهود القيادة السياسية واحلكومة 
ال���رش���ي���دة ووزارت�������ي ال��ص��ح��ة 

والداخلية وابناء الوطن الغالي.
وبني البنوان ان كاظمة استغل 
فرصة توقف النشاط الرياضي 
مل��راج��ع��ة حساباته وايجابيات 
وسلبيات املرحلة املاضية، اضافة 
إل��ى وض��ع رؤي���ة لتجديد عقود 
احملترفني وامل��درب��ني م��ن عدمها، 
ووض���ع خ��ط��ط للنهوض بكافة 
األل��ع��اب ج���راء م��رح��ل��ة التوقف 

أسعد البنوانالقسرية.

1: لن يتم إلغاء أي سباق رئيس فورموال 
حال إصابة أحد السائقني بكورونا

ق���ال ت��ش��ي��س ك����اري ال��رئ��ي��س 
التنفيذي لبطولة العالم فورموال 
1 للسيارات إن��ه لن يتم إلغاء أي 
سباق ح��ال إصابة أح��د السائقني 

بفيروس كورونا.
وكان املسؤول األمريكي يتحدث 
بعد أن نشرت بطولة فورموال 1 
ج��دوال مبدئيا من ثمانية سباقات 
دون مشجعني هذا املوسم يتضمن 
إقامة سباقني في كل من حلبتي رد 
بول في النمسا وسيلفرستون في 
بريطانيا خال يوليو وأغسطس 

على الترتيب.
وتأجلت انطاقة املوسم، الذي 
كان من املفترض أن يتكون من 22 
سباقا، بعد إلغاء سباق أستراليا 
االفتتاحي ف��ي 15 م��ارس بسبب 
إصابة أح��د أف��راد فريق مكارين 
بفيروس كوفيد-19 قبل انطاق 
السباق. وق��ال ك��اري ف��ي مقابلة 
ملوقع فورموال 1 على االنترنت ”لن 
يتم إلغاء السباق حال إصابة أي 

فرد بالعدوى.
”نشجع ال��ف��رق ع��ل��ى تطبيق 
االجراءات الازمة بحيث إذا تطلبت 
األم���ور وض��ع أي ف��رد ف��ي احلجر 
الصحي فإن لدينا القدرة على عزله 

في الفندق واستبدال هذا الشخص.
”في ح��ال ع��دم ق��درة أي فريق 
على خوض السباق فاننا لن نلغي 
السباق .. سنطبق اجراءات بحيث 
ال يتم إلغاء السباقات حال إصابة 

أي شخص بالفيروس.

”لو أصيب أي سائق بالعدوى 
فان الفرق متلك سائقا احتياطيا“.

وسينطلق امل��وس��م بسباقني 
متتاليني في النمسا يومي 5 و12 

يوليو متوز.
وستكون هذه أول مرة تستضيف 
فيها حلبة سباقني ببطولة العالم 
خال املوسم ذات��ه، وستكون أول 
مرة ينطلق فيها املوسم من النمسا، 
وكذلك أول مرة يقام فيها أي سباق 

دون حضور مشجعني.
وستسافر الفرق العشرة شرقا 

للتنافس لألسبوع الثالث على 
التوالي في بودابست باملجر في 19 
يوليو متوز قبل العودة إلى مقراتها 

وفقا إلجراءات سامة صارمة.
ومن املقرر أن تستضيف حلبة 
سيلفرستون، ال��ت��ي ش��ه��دت أول 
سباق في فورموال 1 عام 1950، 
سباق جائزة بريطانيا الكبرى في 
الثاني من أغسطس وسباق الذكرى 
70 للجائزة الكبرى في التاسع من 

نفس الشهر.
وتستضيف برشلونة سباق 

ج��ائ��زة إسبانيا ال��ك��ب��رى ف��ي 16 
أغسطس الستكمال ثاثة أسابيع 
متتالية من التنافس قبل احلصول 
على راحة أخرى ثم خوض سباقني 
متتاليني في بلجيكا وإيطاليا في 
30 أغسطس آب وال��س��ادس من 

سبتمبر على الترتيب.
وس��ت��ق��ام س��ب��اق��ات ف��ورم��وال 2 
وف��ورم��وال 3 ف��ي نفس األسابيع 

املذكورة.
وتأمل فورموال 1 في إقامة عدد 
يتراوح بني 15 و18 سباقات في 

املوسم اجلاري على أن يكون اخلتام 
في أبوظبي في ديسمبر وبعد إقامة 

سباق أيضا في البحرين.
وألغيت أرب��ع��ة سباقات حتى 
اآلن ه���ي أس��ت��رال��ي��ا وم��ون��اك��و 
وه��ول��ن��دا وف��رن��س��ا بينما تنتظر 
سباقات الصني وأذربيجان وكندا 
وفيتنام حتديد مواعيد إقامتها 
وحت���وم ش��ك��وك ح��ول السباقات 
في سنغافورة وروسيا واليابان 
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة واملكسيك 

والبرازيل.

1 للسيارات جانب من منافسات فورموال 
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رسم خارطة طريق
كأس االحتاد اآلسيوي

استقر االجتماع ال��ذي عقده االحت��اد اآلسيوي مع ممثلي الدول 
املشاركة في كأس االحتاد اآلسيوي لألندية، على إقامة املباريات، 

انطاقاً من شهر أكتوبر املقبل، تأكيدا ملا نشره  قبل أيام.
وش��ارك حسن إسماعيل، ورض��ا حقيقي، من االحت��اد البحريني 
لكرة القدم في االجتماع التنسيقي الذي عقده االحتاد اآلسيوي بنظام 
التواصل املرئي، ملناقشة املباريات املتبقية للبطولة التي تأجلت 

بسبب فيروس كورونا.
وناقش املجتمعون اقتراحات وخيارات مختلفة قدمها االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم حول استكمال مسابقة كأس االحتاد اآلسيوي 
للموسم احلالي، إذ استقرت األطراف املجتمعة على خيار إقامة املتبقي 
من مباريات دور املجموعات بنظام التجمع في دولة واح��دة خال 

الفترة 27 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر تشرين الثاني املقبلني.
وتقام األدوار اإلقصائية )نصف نهائي ونهائي املناطق( في نهاية 
نوفمبر وبداية ديسمبر في حني تلعب املباراة النهائية للبطولة في 

12 ديسمبر.

ليون يتعاقد نهائيا مع إيكامبي
مهاجم الكاميرون

هل تقام دورة سينسيناتي في 
نيويورك قبل فالشينغ ميدوز؟

ذك��رت صحيفة “نيويورك 
تاميز” أن االحت���اد األميركي 
للتنس يفكر ف��ي ن��ق��ل تنظيم 
دورة س��ي��ن��س��ي��ن��ات��ي، إح���دى 
دورات املاسترز لأللف نقطة، 
إلى ماعب فاشينغ ميدوز في 
نيويورك قبل بطولة الواليات 
املتحدة، آخر البطوالت األربع 

الكبرى.
وأوض���ح���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن 
االحت����اد األم��ي��رك��ي أب��ل��غ ه��ذا 
االق���ت���راح ل��راب��ط��ت��ي الاعبني 
احملترفني والاعبات احملترفات 

وينتظر ردا منهما.
وأشارت إلى أن املبادرة تهدف 
إلنقاذ البطولتني األكثر اهتماماً 
في املوسم الصيفي على املاعب 
الصلبة في أميركا الشمالية، 
واللتني ال ت��زاالن مقررتني في 
موعديهما احملددين على الرغم 
من تفشي وب��اء “كوفيد-19” 
ال���ذي أودى ب��ح��ي��اة أك��ث��ر من 
105 آالف شخص في الواليات 

املتحدة.
وف���ي ال��وق��ت ال��ذي��ن ل��م يتم 
اس��ت��ئ��ن��اف م���وس���م راب��ط��ت��ي 
احمل��ت��رف��ني واحمل��ت��رف��ات بعد 

تعليقه القسري ف��ي منتصف 
م����ارس امل���اض���ي، ف���إن دورة 
سينسيناتي للماسترز والتي 
ت���وج بلقبها ال���ع���ام امل��اض��ي 
الروسي دانييل مدفيديف، يجب 
أن تقام في الفترة بني 16 و23 
أغسطس، على أن تقام بطولة 
فاشينغ ميدوز في الفترة بني 

31 أغسطس و13 سبتمبر.
وتهدف فكرة إقامة البطولتني 
مب��اع��ب امل��رك��ز الوطني بيلي 
ج��ان كينغ ف��ي ن��ي��وي��ورك، إلى 
السماح لاعبني األجانب بالبقاء 
في مكان واح��د أثناء املنافسة 
في الواليات املتحدة، مما يخفف 
من املخاوف بشأن السفر أثناء 

الوباء.
وأش���ارت الصحيفة إل��ى أنه 
يبقى اآلن معرفة م��ا إذا كان 
ه���ؤالء األش��خ��اص )ال��اع��ب��ون 
وال���اع���ب���ات( ال���ذي���ن ع���ادت 
أغلبيتهم العظمى إل��ى العيش 
ف���ي ب��ل��دان��ه��م خ����ال ان��ت��ش��ار 
ال��وب��اء وال��ذي��ن سيستفيدون 
م��ن تصريح ل��دخ��ول ال��والي��ات 
املتحدة، سيرغبون في القيام 
برحلة إلى نيويورك التي تعتبر 

واحدة من بؤر فيروس “كوفيد-
19” في الباد.

وأك���دت ال��اع��ب��ة األميركية 
ب��ي��ث��ان��ي م��ات��ي��ك-س��ان��دز في 
م���ع���رض رده�����ا ع��ل��ى س���ؤال 
لصحيفة “نيويورك تاميز” 
أنها وافقت على فكرة “خوض 

البطولتني في مكان واحد«.
وقالت “نحن بالتأكيد على 
املسار الصحيح ألن ذلك يجعل 
من السهل السيطرة على أشياء 

معينة«.
وم�����ن امل����رج����ح أن ت��ق��ام 
البطولتان خلف أبواب موصدة 
ف��ي ح��ال ع��دم إلغائهما حيث 
صمن املتوقع أن يصدر االحتاد 
األم��ي��رك��ي للعبة بيانا بشأن 
مصيرهما بحلول نهاية الشهر 

احلالي.
وعلقت منافسات كرة املضرب 
االحترافية اعتبارا من مارس 
امل��اض��ي ب��س��ب��ب ت��ف��ش��ي وب��اء 
“كوفيد-19”، وستبقى كذلك 

حتى أواخر يوليو على األقل.
وأق��ي��م��ت ه���ذا ال��ع��ام أول��ى 
ال��ب��ط��والت ال��ك��ب��رى، أستراليا 

املفتوحة، في يناير املاضي.

دورة سينسيناتي للتنس

قالت محكمة التحكيم الرياضية ومقرها 
ل��وزان إنها ستنظر طعن اللجنة األوملبية 
الروسية على إيقاف الباد أربع سنوات من 
املشاركة في األوملبياد وبطوالت رياضية 

بارزة أخرى في أوائل نوفمبر.
ونشرت احملكمة مبوقعها على اإلنترنت 
قائمة مب��واع��ي��د ال��ط��ع��ون املختلفة التي 
ستنظرها ف��ي الفترة املقبلة وق��ال��ت إنها 
ستنظر طعن روسيا على قرار إيقافها بني 

الثاني واخلامس من نوفمبر.
وفي العام املاضي حرمت الوكالة العاملية 
ملكافحة املنشطات )ال����وادا( روس��ي��ا من 
املشاركة حتت العلم الوطني في أي بطولة 
دولية ومن بينها األوملبياد ألربعة أعوام 

بسبب التاعب في نتائج اختبارات.
ومتنع العقوبة أيضا روسيا من استضافة 
أو السعي لتنظيم أي أحداث رياضية كبرى 

ألربع سنوات. محكمة التحكيم الرياضية

رحلة آل الشيخ واألهلي.. من دعم اخلطيب إلى إلغاء الرئاسة الشرفية
كان املشهد مثيًرا وحافًا بالتنافسية 
في انتخابات النادي األهلي املصري، 
وخاصة في األشهر األخيرة قبل إجراء 
االن��ت��خ��اب��ات ي��وم 30 نوفمبر 2017 
ب��ني محمود اخلطيب ومحمود طاهر 
ع��ل��ى رئ��اس��ة القلعة احل���م���راء. وب��دأ 
اسم تركي آل الشيخ ال��ذي كان يشغل 
وقتها منصب رئ��ي��س الهيئة العامة 
للرياضة السعودية، يتردد في أروقة 
ال��ن��ادي األه��ل��ي بعد أن كتب تغريدة 
عبر تويتر أعلن خالها دع��م اخلطيب 
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات. وجن��ح اخلطيب في 
انتخابات األهلي وفاز برئاسة القلعة 
احلمراء، وبدأت حكاية تركي آل الشيخ 

مع الكرة املصرية والنادي األهلي.
مشروع املدينة الرياضية

ل��م مي��ر س���وى ش��ه��ر واح����د، وأع��ل��ن 
األهلي خوض مباراة ودية ضد أتلتيكو 
مدريد في ستاد برج العرب، بحضور 
كافة جنوم الكرة العربية، وحتمل آل 
الشيخ نفقات حضور أتلتيكو والنجوم 

العرب بطائرة خاصة.
وأع��ل��ن اخلطيب ي��وم 31 ديسمبر 
2017، مشروع القرن بالنادي األهلي، 

بإنشاء املدينة الرياضية للنادي بتمويل 
من رج��ال أعمال، وق��رر مجلس األهلي 
منح الرئاسة الشرفية لتركي آل الشيخ 

تقديًرا لدوره في مشروع القرن.
ولم يتوقف األمر عند حدود مشروع 
املدينة الرياضية بل انتقل لدعم الفريق 
األحمر بصفقة صاح محسن جنم إنبي، 
وأعلن آل الشيخ حتمل تكلفتها الباهظة 
التي وصلت إل��ى 40 مليون جنيه في 

شتاء 2018.
وزار آل الشيخ مقر األهلي في مارس 
2018، وأعلن دعم الفريق ب� 4 صفقات 
من العيار الثقيل، ومنح الفريق مكافآت 
ضخمة مبناسبة حسم لقب ال��دوري 
املصري، وحسم ملف جتديد عقد عبد 

الله السعيد بعد توقيعه للزمالك.
أزمة دياز

ب��دأت اخل��اف��ات ت��دب بني مسؤولي 
األه��ل��ي وآل الشيخ ف��ي ع��دة ملفات، 
ع��ل��ى رأس���ه���ا ت���راج���ع اخل��ط��ي��ب عن 
اتفاقه بخصوص التعاقد م��ع امل��درب 
األرجنتيني رام��ون دي��از املدير الفني 

األسبق للهال السعودي.
وزادت حدة اخلافات وأعلن بعدها 

آل الشيخ هجوًما ج��ارًف��ا ضد مجلس 
األهلي، وقام بشراء األسيوطي سبورت 
وقام بتغيير اسمه إلى بيراميدز، وبدأت 
العاقة بينه وب��ني إدارة األه��ل��ي في 
التوتر، حتى أعلن آل الشيخ أن��ه دعم 
قائمة اخلطيب مببلغ 260 مليون جنيه 

لتنجح في االنتخابات.
وت��ق��دم آل الشيخ بباغات للنائب 
العام للمطالبة برد الهدايا والتبرعات، 
وقام األهلي باستقبال جلنة من وزارة 
الرياضة للتفتيش على قانونية إجراءات 
قبول ال��ه��داي��ا بناء على طلب مجلس 
األهلي. ووجهت جماهير األهلي هتافات 
ضد آل الشيخ في لقاء حوريا الغيني 
في دوري أبطال أفريقيا، مما تسبب في 
معاقبة النادي وتهديدات بنقل لقاءات 

خارج أرضه.
صلح وزيارة منزلية

حت���ول آل ال��ش��ي��خ إل���ى دع���م فريقه 
بيراميدز كما تعاون مع الزمالك بتحمل 
راتب كريستيان جروس مدرب الفريق 
ال��س��اب��ق، ورات���ب التونسي فرجاني 
ساسي والتعاقد مع حمدي النقاز، وضم 

بعض الاعبني من الزمالك لبيراميدز.

وزار آل الشيخ مقر ال��زم��ال��ك ومت 
إط���اق اس��م��ه على املبنى االجتماعي 
بالقلعة البيضاء، قبل أن يقرر تركي 
االبتعاد عن الساحة الكروية في مصر 
وب��اع حصته في بيراميدز، واشترى 

نادي أمليريا اإلسباني.
وبعد شهور، ع��اد آل الشيخ مجدًدا 
إل��ى املشهد ب��زي��ارة محمود اخلطيب 
رئيس األه��ل��ي ف��ي منزله، لاطمئنان 
على صحته ومت اإلع��ان عن مصاحلة 
بني الطرفني وتبرع آل الشيخ مبكافآت 

للفريق األحمر.
أزمة جديدة

نشبت أزم��ة ج��دي��دة ب��ني آل الشيخ 
ومجلس األهلي، بعد أن رفض اخلطيب 
دعم الرئيس الشرفي السابق في حتمل 
نفقات الطائرة اخلاصة لنقل الفريق 
جلنوب أفريقيا خلوض لقاء صن داونز 

في إياب ربع نهائي دوري األبطال.
واشتعل الصدام مع تاسن حاد بني 
آل الشيخ ومحمد سراج عضو املجلس، 
ثم تطور األم��ور ملطالب من آل الشيخ 
بقبول استقالته من الرئاسة الشرفية، 

وهو ما حدث في اجتماع مجلس األهلي.

احملكمة الرياضية تنظر طعن روسيا 
على إيقافها األوملبي في نوفمبر

قال أوملبيك ليون املنافس في دوري 
الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم إنه 
تعاقد نهائيا مع ك��ارل توكو-إيكامبي 
مهاجم الكاميرون امل��ع��ار م��ن فياريال 

اإلسباني ملدة أربع سنوات.
وقام ليون بتفعيل بند يسمح بشراء 
الاعب مقابل 11.5 مليون يورو )12.86 
مليون دوالر(. وسجل إيكامبي )27 
ع��ام��ا( ه��دف��ني ف��ي ثماني م��ب��اري��ات في 
ال��دوري منذ االنضمام إلى النادي على 

سبيل اإلعارة في يناير.
وق���ال ال���ن���ادي ال��ف��رن��س��ي ف��ي بيان 
”يسعدنا اإلع��ان عن تفعيل ليون لبند 
شراء إيكامبي من فياريال. ”وقع الاعب 

الدولي الكاميروني عقدا ألربع سنوات“.
ودافع إيكامبي، الذي خاض 30 مباراة 
مع منتخب باده، عن ألوان نادي أجنيه 
املنافس في الدوري الفرنسي من 2016 
إل��ى 2018 وف��از بجائزة أفضل العب 

أفريقي في دوري األضواء.

25 إصابة بكورونا في فريق
كارباتي لفيف األوكراني

أعلنت رابطة الدوري األوكراني لكرة 
ال��ق��دم أن ن��ادي ك��ارب��ات��ي لفيف ُوِض��ع 
في احلجر الصحي بعد الكشف عن 25 
إصابة بفيروس ك��ورون��ا املستجد في 

صفوف العبيه وأفراد من جهازه الفني.
وق��ال��ت ال��راب��ط��ة ف��ي ب��ي��ان ل��ه��ا أن 
األشخاص املصابني في “العزل التام” 
بينما وضع النادي في “احلجر الصحي 
ملدة أسبوعني على األقل”، مضيفة أن كل 

تدريبات النادي ألغيت.
وتابعت أن املباراتني املقبلتني لفريق 
كارباتي لفيف في الدوري واللتني كانتا 
مقررتني قبل منتصف يونيو احلالي 

ألغيتا أيضا.
وكانت الرابطة أعلنت السبت تأجيل 
مباراة كارباتي لفيف وضيفه ماريوبول 
ال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ررة األح���د، بعد ثبوت 
إصابة عدد من الاعبني بفيروس بسبب 

“كوفيد-19”، وه��ي األول��ى للفريقني 
خال استئناف مباريات الدرجة األولى 

إثر تعليقها ألسابيع بسبب الفيروس.
وص���رح م��س��ؤول ف��ي ال��راب��ط��ة طلب 
ع��دم الكشف ع��ن هويته، ف��ي تصريح 
لوكالة فرانس برس االثنني ان “معظم” 
املصابني ليست لديهم “أي اعراض” 

للمرض.
وتتبقى تسع مباريات من ال��دوري 
األوكراني لهذا املوسم. وستقام مباريات 
ما بعد االستئناف خلف أب��واب موصدة 

في وجه املشجعني.
وضمن اإلج���راءات الصحية املتخذة 
على هامش املباريات، يتم قياس درجة 

حرارة أفراد األندية قبل كل لقاء.
وأع��ل��ن��ت أوك��ران��ي��ا السبت تسجيل 
24340 حالة إصابة بالفيروس، و727 

وفاة.                                  


