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صلبوخ مواصًال تدريباته املنزلية:
د آسيا من جديد أزرق اليد سيتسيَّ

يعقوب العوضي

يواصــل حــارس مرمــى 
منتخبنا الوطني وفريق كرة 
اليد بنادي النصر فهد صلبوخ 
تدريباتــه الفرديــة املنزليــة 
حتســبا لعودة الرياضة الى 
مسارها الطبيعي عقب جائحة 
كورونا، ويركز صلبوخ على 
عدة جوانب منها احلفاظ على 
اللياقة البدنيــة وزيادة قوة 

التحمل.
وأكد صلبوخ أن البطولة 

اآلسيوية التي استضافتها الكويت كانت دليال 
على قدرة املنتخب الوطني على تقدمي الكثير 
رغــم عدم توفيقــه في التأهل الــى النهائيات 
العاملية. مضيفا ان عدم تأهلنا ال يعني نهاية 
املطاف، بل على العكس سنعود الى تسيد القارة 
الصفــراء كما كنا ســابقا في ظل الدعم الكبير 
الذي شــهدناه من اجلماهيــر الكويتية احملبة 
واملتعطشــة لتحقيق اإلجنــازات في مختلف 

األلعاب وليس في كرة اليد فقط.
وحــول تطلعــات مــع ناديه النصــر قال: 
املدرب خلضر عروش واملدرب الوطني مناور 
دهش واإلدارة تسعى الى تطوير اللعبة رغم 

الصعوبات ونحظى كالعبني 
مبتابعة جيدة حتى أثناء فترة 
احلجر الصحي القائم حاليا، 
لذا علينا كالعبني أن نتكاتف 
ونتعاون للوصول الى األهداف 
املنشودة بعد استئناف بطولة 

الدوري العام.
العنابــي  ان  وأضــاف   
يســتطيع ان يظهــر بصورة 
مشرفة وأن ينافس على التأهل 
الــى الدوري املمتاز شــريطة 
مضاعفة التدريبات والتركيز 
عليها والتزامنا فيها مع توفير 
برنامج اعداد زمني تتخلله معسكرات إعدادية 
خارجية وخطة تدريبية جيدة. وحول مشاركة 
احملترفني في املوســم املقبــل قال: ال أمانع في 
وجود محترفني، بل على العكس متاما سيكون 
لهم دور كبير في إيجاد التوازن بني الفرق التي 
تفتقد عناصر مميزة في بعض املراكز وخاصة 
في اخلط اخللفي. وأثنى صلبوخ على دور الهيئة 
العامة للرياضة واحتاد كــرة اليد وجهودهم 
املبذولة في ظل الظروف القاهرة بسبب تفشي 
جائحة كورونا، كما توجه بالشكر ملجلس إدارة 
نــادي النصر على توفيرهم البيئة التدريبية 
املناسبة لالعبني والفرق املختلفة في النادي.

فهد صلبوخ

«التايكوندو» يختتم بطولة البومسا املفتوحة

اختتــم احتاد التايكونــدو بطولة الكويت 
األولــى للبومســا املفتوحــة لفئتي األشــبال 
والناشــئني والتي نظمها عبر تقنية االتصال 
املرئــي نظــرا للحظر الكلي وإيقاف النشــاط 
الرياضي فــي البالد بســبب جائحة كورونا، 
وشارك في البطولة التي تقام للمرة األولى ما 
يقارب اخلمسني العبا للفئتني مثلوا سبعة أندية 
وأكادمييات رياضية تنافسوا على مدى ثالثة 
أيام متتالية. وعلى صعيد النتائج، فقد متكن 
الالعب فارس حسام الدين من نادي القادسية 
من حتقيق امليدالية الذهبية لفئة األشبال، بينما 
حقق محمد القحطاني من نادي برقان امليدالية 
الفضية، فيما أحرز آدم مصطفي من أكادميية 

التضامن امليدالية البرونزية. 
أما على مســتوى فئة الناشئني فقد انتزع 

الالعــب عبدالكرمي حســام من نــادي الكويت 
امليدالية الذهبية، فيما حقق شقيقه يزن امليدالية 
الفضية، أمــا امليدالية البرونزيــة فكانت من 
نصيب الالعب ســيد حســام الدين من نادي 
القادسية. وأشاد راعي البطولة رئيس احتاد 
التايكوندو هاني املرشاد بنجاح البطولة التي 
تقام للمرة األولى بنظام االتصال املرئي، مشيرا 
إلى أن احتــاد التايكوندو هو أول احتاد يقيم 
بطولة في ظل إيقاف النشاط الرياضي بسبب 
جائحة كورونا، وأكد أنه سيتم حتويل مبالغ 
مالية للفائزين باملراكز األولى لكل فئة من فئات 
البطولة إلى حســاباتهم الشخصية كمكافآت 
تشجيعية لهم وبواقع ١٠٠ دينار للفائز بامليدالية 
الذهبيــة و٧٠ دينارا للفائز بامليدالية الفضية 

و٥٠ دينارا للفائز بامليدالية البرونزية.

عبدالكرمي حسام الفائز بذهبية فئة الناشئني فارس حسام الدين الفائز بذهبية فئة األشبال

صالة سعد العبداهللا الصباح

الوليد يعود بعد رحلة عالج طويلة بأميركا
مبارك اخلالدي

اســتقبلت اجلهــراء مؤخرا العب 
الفريق االول لكرة القدم بنادي اجلهراء 
ســعد الوليــد قادما من اميــركا بعد 
رحلة عالج طويلة. وكان الالعب قد 
غــادر البالد قبل عــام لتلقي العالج 
هناك اثر تعرضه النتكاســه صحية 
افقدته احلركة التامة، لكن عناية اهللا 
كانت فوق االقدار ليعود الوليد ألهله 

ومحبيه. 
ووجه مجلس ادارة النادي وزمالء 
الالعب رسائل احلب والدعوات بالشفاء 
التام، كما تفاعلت شــركة «برمييرو 
ســبورت» الرياضية بقيادة مديرها 
العام ووكيل نادي كيينو االيطالي في 
الكويت واخلليج العربي طواري مدلول 
مع عودة الالعب املميز، وكشفت عن 
تشيرت مميز يحمل صورة الالعب، 
ومــن املقرر ان يرتديه العبو الفريق 
االول لكرة القدم بنادي اجلهراء فور 

استئناف النشاط الرياضي. 
مــن جانبــه، اكد طــواري مدلول 
على املعانــي االنســانية واجلوانب 
االجتماعية للمبادرة، وقال في تصريح 
لـ «األنباء»: اننا نحمد اهللا على عودة 
العبنا املميز الوليد بعد رحلة العالج، 
ونسأل اهللا ان مين عليه بالشفاء التام، 

تفاعل مجلس ادارة النادي مع الفكرة. 
واضاف مدلول ان الشركة لديها 
عدة افكار باســتذكار الشخصيات 
الرياضيــة الرائــدة والتــي قدمت 
عطاءات مميزه النديتها او املنتخب، 
اذ تعمد الشــركة الــى توثيق تلك 
الشخصيات عبر تشيرتات وتصاميم 

مميزة.

 من جانبه، شكر امني السر العام 
بالنادي خلف الســهو مبادرة مدير 
عام الشركة طواري مدلول، الفتا الى 
ان الشــركة لها مبادرات مميزة مع 
الرياضيني وباالخص نادي اجلهراء، 
معبرا عن ســعادته بعودة الالعب 
الوليد الى اهله واســرته واخوانه 

الالعبني، متمنيا له السالمة.

سعد الوليد تي شيرت من برمييرو سبورت يحمل صورة سعد الوليد

ويعتبر سعد الوليد من املواهب الفذة 
والالعبــني املميزين فنا وخلقا وقدم 

الكثير لناديه وجماهيره. 
واضاف ان الشركة قامت في مواسم 
سابقة بعرض جتربة عملية لالعب مع 
نادي كيــر تافيا االيطالي، حيث كان 
محل اعجاب بالتزامه ومهارته، وكان 
مــن الواجب علينا تذكــره، الفتا الى 

السد والدحيل يترقبان استكمال «اآلسيوية»
الدوحة- فريد عبدالباقي

الســد والدحيــل  يترقــب ناديــا 
القطريني عودة مباريات دوري أبطال 
آسيا لكرة القدم ٢٠٢٠، وذلك بعد توقفها 
نتيجة جائحة ڤيروس كورونا، حيث 
يواصل االحتاد القــاري بحث جميع 
اخليارات التي تسهم في إنهاء املوسم 
الكــروي لعدد من البطــوالت وأهمها 
بطولة دوري أبطال آســيا التي جرت 
من مبارياتها جولتان فقط، وقد اقترح 
العديد من السيناريوهات التي ميكن 
أن يتــم اللجوء إليهــا بعد أن قرر أن 
يكون انطالق املنافسات في األسبوع 
األول من أغســطس املقبل مع مراعاة 
الوضع العام الناجت عن ڤيروس كورونا 
الذي أجل جميع املنافسات الكروية في 

آسيا والعالم.
 وكان أبرز املقترحات التي مت إبالغ 
االحتــادات الوطنية بها هــو أن تقام 
املباريات للمجموعات بنظام التجمع 
في دولة واحدة من أجل إكمال املباريات 
بوقت مناســب وقبل أن يدخل العام 
اجلديد، لكن رمبا لم يتســلم االحتاد 
اآلســيوي ردا إيجابيــا مــن األطراف 
املعنية التي لديها ممثلون في دوري 
أبطال آســيا. وكان االحتــاد القطري 
أعلن عن اســتئناف مباريات الدوري 

في يوليو املقبل بعد توقف املسابقة 
منتصــف مارس املاضي، ويأتي قرار 
االحتاد القطري بعودة نشاطه حتسبا 
لقرار االحتاد اآلسيوي بإعادة مباريات 
دوري األبطال بنظامه الســابق وهو 
إكمــال مباريــات املجموعــة بطريقة 
الذهــاب واإليــاب، ومــن ثــم خوض 
املباريات في ربع ونصف النهائي من 
مباراة واحدة بــدال من ذهاب وإياب، 
حيث تواصل جلان االحتاد اآلسيوي، 
البحث عن أفضل الســبل الســتكمال 
منافسات دوري األبطال في موعدها.

وبعد أن قام االحتاد اآلسيوي بإعالن 
مقترح استكمال دور املجموعات بنظام 
التجمــع في دولة واحــدة أو دولتني، 
وكذلك بالنسبة للدورين التاليني فقد 
ظهر مقتــرح جديد، الســتكمال دور 
املجموعــات بوضعه الطبيعي، حيث 
يتبقى أربع مباريات في كل مجموعة، 
وأن األمر سيبقى مرهونا مبا سيكون 
عليه وضع الڤيروس وما وصل إليه 

من تراجع من عدمه.
يذكــر أن االحتــاد اآلســيوي كان 
قــد أجل أيضــا مباريــات املنتخبات 
للمنافسات املشتركة ملونديال ٢٠٢٢ 
ونهائيات آسيا ٢٠٢٣، وحدد بالتنسيق 
مــع فيفا موعدا مبدئيا هو أكتوبر أو 

نوفمبر املقبلني الستكمالها.

بعد قرار استئناف الدوري القطري في يوليو املقبل
اخلطيب ينهي أزمة سمير باألهلي

األندية اخلليجية بعد عرض 
األمر عليه، حيث أكد املدرب أن 
الشحات من العناصر األساسية 
التــي ال غنى عنهــا ويصعب 

تعويضه حال التفريط فيه.
مــن  الشــحات  وطالــب 
الوســطاء عــدم احلديث معه 
فــي أي عــروض فــي الوقت 
الراهن، مؤكدا أنه مصر على 
استكمال مسيرته في األهلي 
ملساعدة زمالئه على حتقيق 
االنتصارات والفوز بالبطوالت 
بعد استئناف النشاط الكروي، 
خاصة أن اللعب لألهلي يعد 

الشحات يرفض العروض اخلارجية.. واالتفاق يعيد أزارو للفريق

سعد سمير

تدخل رئيس النادي االهلي 
محمــود اخلطيب شــخصيا 
إلنهــاء أزمــة مدافــع الفريق 
سعد سمير بعد اخلطأ الفادح 
الذي ارتكبه مدير الكرة سيد 
عبداحلفيظ في ملف الالعب 
عقب رفع اسمه بسبب االصابة 
القوية التي تعــرض لها من 
القائمــة فــي ينايــر املاضي 
لقيــد الوافد اجلديــد محمود 
عبداملنعــم «كهربا». واألزمة 
التــي تفجرت لــم تتمثل في 
رفع اســم ســمير من القائمة 
فذلك يعد أمرا طبيعيا وحدث 
مع العبني آخرين منهم كرمي 
نيدڤيــد، ولكن اخلطأ الفادح 
الــذي متثل في عــدم توقيع 
املدافع الدولي على عقد جديد 
في وقتها، ممــا جعل الالعب 
حرا ويحق لــه التوقيع ألي 

ناد بداية من املوسم املقبل.
وجنح اخلطيب في توقيع 
عقــد جديد مــع الالعب الذي 
رحب بــدوره بالعقد اجلديد، 
مؤكــدا على انتمائه الشــديد 
للنادي وعدم استغالله املوقف 
لصاحله خاصة بعد تلقيه أكثر 
من عرض مغر خالل الساعات 
املاضية فور افتضاح األزمة.

مــن جهــة اخــرى، أغلق 
حسني الشحات باب العروض 
اخلارجية بعدما رفض املدير 
الفنــي للفريق السويســري 
رينيــه فايلــر رحيلــه ألحد 

حلمه الكروي منذ الصغر، وهو 
األمر الــذي دفعه لترك العني 
اإلماراتي واملوافقة على عرض 

االنتقال لألهلي.
فــي غضــون ذلــك، اعلن 
االتفــاق الســعودي عن عدم 
استمرار املهاجم املغربي وليد 
ازارو مــع الفريــق، حيث أكد 
مدرب الفريق خالد العطوي أن 
ازارو مستمر فقط حتى نهاية 
إعارته من األهلي املصري، حتى 
في حالة استئناف دوري كأس 
محمد بن ســلمان للمحترفني 
الذي توقف بفعل أزمة كورونا.

عبدالعزيز جاسم 

في خطوة استباقية، وقبل إعالن 
الســلطات الصحية بالتنســيق مع 
اللجنة األوملبية موعد عودة التدريبات 
الفرديــة أو اجلماعية لألندية، عاود 
الفريق األول لكرة القدم في القادسية 
أمس الثالثاء تدريباته عن بعد «أون 
الين» بقيادة املدرب االسباني بابلو 
فرانكو واجلهاز الفني املعاون له وذلك 
من احلفاظ على لياقة الالعبني البدنية 
مــن خالل تدريبات منزلية تســاهم 
بتســهيل املهمة للجهاز الفني بحال 
عودة التدريبات العادية في امللعب.

وتنتظــر جميــع 
القـــــــرار  الفــرق 

الرســمي بشــأن معاودة التدريبات 
بشــكل طبيعي مع وضــع اجراءات 
احترازية كما حدث في عدد من البلدان 
حول العالم. ويعتبر «األصفر» من أول 
األندية التي أغلقت بشكل كبير ملف 
اجلهاز الفني واحملترفني بعدما جددت 
مع املدرب فرانكــو وطاقمه املعاون 
ملدة موسمني باإلضافة إلى التجديد 
مــع الثالثي احملتــرف األردني عدي 
الصيفي واملهاجم البرازيلي لوكاس 
غاوتشو لثالثة مواسم كما أن املهاجم 
الفلسطيني عدي الدباغ مرتبط بعقد 
مع النادي ينتهي مع نهاية املوســم 
املقبل. ولم يتبق سوى التجديد مع 
املدافع النيجيري جيمس أوكوسو، 
وكذلك الغاني رشيد سومايال علما ان 

هناك مفاوضات متقدمة بني الالعبني 
وادارة «األصفر» قد تشــهد بقاءهما 
ملوسم آخر خصوصا مع اعالن احتاد 
الكرة استمرار تواجد ٥ محترفني في 
موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، لذا كان واضحا 
من قبــل ادارة النــادي احلفاظ على 
اســتقرار الفريق. وفي ذات السياق، 
علمت «األنباء» من مصادر مقربة ان 
ادارة القادسية تسعى إلى ضم حارس 
النصر أحمد عادي الذي ينتهي عقده 
مع الساملية في املوسم احلالي، متهيدا 
للتوقيع معه في املوسم املقبل وهو 
نفــس األمر الذي تســعى إليه ادارة 
الساملية، علما ان «األصفر» سبق ان 
جــدد للحارس خالد الرشــيدي ملدة 

٥ مواسم.

يحيى حميدان 

قــال مدافع الفريق االول 
الكويت  القدم بنادي  لكرة 
الوطنــي، فهد  واملنتخــب 
الهاجــري، ان االنتقال الى 
«االبيض» منذ ٤ سنوات كان 
االمر االفضل الذي حصل في 

حياته. 
وأضاف الهاجري في تصريح 
خاص لـ «األنباء» ان السنوات االربع 
مع «االبيــض» كانت رائعــة للغاية 
وشهدت حصولنا على ١٥ بطولة، معتبرا 
أن اجليــل احلالي للفريق هو االفضل في 

تاريخ النادي قياسا على اجنازاته. 
وبني الهاجري انه يرتبط مع الكويت بعقد 
ميتد حتى ٢٠٢٣ بعدما جدد عقده مع النادي 
خــالل الفترة املاضية، مشــيرا الى ان البيئة 
املوجودة في «االبيض» صحية ومثالية وتساعد 

على حتقيق البطوالت. 

وأردف قائــال: «اجنــازات الكويت لم تأت 
بالصدفة، وما رأيته بعيني من بيئة احترافية 
يؤكد ان ايصال للفريق الى هذه املرحلة العالية 
كان بفضل خطة وجهود جبارة بذلها مسؤولو 

النادي». 
وأكد الهاجري ان الوضع الرياضي العام في 
الكويت صعب ومحبط وال يشجع على تطوير 
الفرق لتكون أقوى، كما ان البطوالت احمللية 
ضعيفة وال يوجد منافس اال القادســية الذي 
ميتلك العبني مميزيــن وجمهورا يقف خلفه 
دائمــا، اما البقية فإنهم من املمكن أن يخلقوا 
بعض الصعوبات لنا او ملنافســنا املباشــر، 
لكنهم غير قادرين على املنافسة على البطوالت 

ألسباب مختلفة. 
وذكر الهاجري انه اســتغل فترة التوقف 
احلالية بأفضل صورة ممكنة بعدما عمل على 
تطوير بعض النواقص والتي من اهمها تدريبات 
احلديــد، باالضافة الى برنامج تدريبي فردي 
للحفاظ على لياقته البدنية الى جانب التزام 

غذائي صارم.

الهاجري: عقدي مع «األبيض» حتى ٢٠٢٣

القادسية تدرب «أون الين» بقيادة فرانكو

أكد أن الفريق يعيش فترة رائعة.. وتراجع مستوى البطوالت يعود إلى قلة املنافسني

«األصفر» يطلب احلارس عادي من النصر


