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يعقوب العوضي

تتجه النية لــدى احتاد الكرة 
الطائرة الى إعداد دراسة شاملة 
لتجهيز املنتخب الوطني األول 
للمشاركة في  والذي يستعد 
دورة األلعاب اخلليجية الثالثة 
الكويت  التــي تســتضيفها 

ديسمبر املقبل.
وقــال نائب رئيــس االحتاد 
الطائــرة  للكــرة  الكويتــي 
د.عبدالهادي الشــبيب خالل 

االجتماع إن هناك اجتماعا مع جلنة التدريب 
الزمني إلعداد  واملنتخبات لدراســة اجلدول 
املنتخب، وأيضا اجتماع آخر مع جلنة املسابقات 
لوضع حجر أساس استئناف النشاط الرياضي، 
خاصة ان بطوالت املوسم احلالي واملؤجلة الى 

سبتمبر املقبل متزامنة مع إعداد األزرق.

وأشار الشبيب الى أن هناك عدة 
أفكار منها بدء كأس االحتاد قبل 
للدوري، حيث  الذهبي  املربع 
تضع األندية كامل ثقلها وقوتها 
في املربع الذهبي وهو ما يزيد 
من املســتوى الفني والبدني 

لالعبني.
وكشف الشــبيب عن دراسة 
ســيقوم بها مجلس اإلدارة 
لعمل تغيير شــامل لتطوير 
اللعبة على مستوى املنتخبات 
الوطنية والفرق احمللية، مبنية 
على دراسة نقاط الضعف ومكامن اخللل في 
األندية لرفع املستوى الفني بجميع املراحل، 
خاصة املراحل الســنية التي نعقد عليها آماال 
كبيرة في النهوض بها واكتشاف املواهب التي 
ســتدعم املنتخبات الوطنية مستقبال، وانهم 

ماضون في عملية اإلصالح والتطوير.

دوري قطر اجلديد ينطلق منتصف سبتمبر
الدوحة - فريد عبدالباقي

علمــت «األنباء» من مصــادر خاصة أن 
االحتاد القطري لكرة القدم يسعى النطالق 
دوري جنوم QNB للموســم اجلديد ٢٠٢٠-

٢٠٢١، منتصف سبتمبر املقبل، وذلك بعد أن 
حســم االحتاد مصير ما تبقى من بطوالته 
احمللية للموسم احلالي، حيث قرر استكمال 
الــدوري خــالل الفترة بــني ٢٤ يوليو و٢٦ 
أغسطس املقبلني، نظرا الرتباط ناديي السد 
والدحيل مبباريات دوري أبطال آسيا لكرة 
القدم ٢٠٢٠، والذي يتوقع معاودة نشــاطه 
مجددا في أغســطس املقبــل، باإلضافة إلى 
ارتباط منتخب قطــر مبباريات التصفيات 
املزدوجة ملونديال قطر ٢٠٢٢، وكأس آســيا 

الصني ٢٠٢٣.
هذا، وأكدت صحيفة «آس» اإلسبانية، أن 
قطر لن تواجه أي صعوبات عند استئناف 
مباريات اجلــوالت اخلمس املتبقية لدوري 
جنوم QNB خصوصا أنها ستقام في درجة 
حرارة تتجاوز ٤٠ درجة، بفصل الصيف، نظرا 
المتالكها مالعب مكيفة، بينما ستكون املشكلة 
مبالعــب تدريب األندية التي ال تتوافر فيها 
تقنية التبريد، ولذلك فاحلل بإجراء التدريبات 

في الصباح الباكر أو بعد العاشرة ليال.

إلى ذلك، يجد الكثير من املدربني أنفسهم 
في موقف غامض بسبب مشكلة انتهاء عقود 
بعض احملترفني األجانب واستكمال دوري 
النجوم في يوليو املقبل، حيث طلب بعض 
الالعبني احلصول على قرار بشأن مصيرهم 
ومستقبلهم مع أنديتهم سواء باالستمرار أو 
املغادرة في أقرب وقــت والبحث عن أندية 

جديدة في املوسم املقبل.
ومن أبرز األســماء التي تنتهي عقودها 
بنهايــة املوســم احلالــي، ثالثي الســيلية 
اجلزائــري نذير بلحــاج واملغربــي مبارك 
بوصوفة واألردني محمد أبوزريق «شرارة»، 
يســعى املدرب التونســي للســيلية سامي 
الطرابلسي وإدارة النادي إليجاد مخرج لهذه 
األزمة التي قد تهدد مســيرة الســيلية عند 

استئناف مباريات الدوري القطري.
ويجد نــادي قطــر أزمة حقيقــة عندما 
ينتهــي عقــد محترفــه البرازيلــي كايكــي 
وتسعى إدارة النادي إلى متديد عقده حتى 
نهاية املوسم احلالي بأغسطس املقبل، وفي 
اخلور، ينتهي عقد احملترفني البرازيلي لوكا 
بورجيس واللبناني الكســندر ملكي، وفي 
الشــحانية ينتهي عقده محترفه التونسي 
أحمد العكايشي، والهولندي نايغل دي يونغ 

واإلسباني الفارو ميخيا.

انتهاء عقود احملترفني يُربك حسابات األندية

خريبط: القادسية لم يجدد عقود مدربي «اليد»

احتاد الكرة املصري يكشف عن إجراءات عودة الدوري

اإلدارية والفنية والالعبني وفق 
خطــة بهدف احلفــاظ عليهم 
وتوجيههم للقيام بالتدريبات 
املنزلية حرصا على لياقتهم 
البدنية وعدم تراجع املستوى 

الفني بصورة كبيرة.
اننــا وضعنــا  وأضــاف 
تصورا تدريبيــا للفريق من 
خالل التواصــل مع الالعبني 
كل على حــدة، باإلضافة الى 
خطة أعداد كاملة ولكننا في 
انتظار إعالن استئناف املوسم 
حتى يتسنى لنا حتديد مواعيد 
التدريبــات وطرقها. وأشــاد 
بجهود مجلس إدارة القادسية 
في سبيل الرياضة الكويتية 
عامة والقلعة الصفراء خاصة.

باألهلي، حيث أكد األول أنه 
لــم يتوصــل التفاق بشــأن 
متديد عقده الذي ينتهي مع 
الفريق األحمر بنهاية املوسم 
اجلاري، وأنه وقع فقط لبدء 
التفاوض، في الوقت الذي أكد 
ســيد عبداحلفيظ أن ربيعة 
مدد عقده رسميا ملدة موسمني 
إضافيني نهاية املوسم املاضي. 
ويعود هذا التضارب الى أن 
التقليد املتبع في األهلي هو 
توقيــع الالعبني على عقود، 
على أن يتــم التفاوض بعد 
ذلــك خاصة عنــد متديد أو 
جتديد العقود وهو ما حدث 
مع رامي ربيعة إال أن املقابل 
املادي الذي مت وضعه له من 
قبل سيد عبداحلفيظ لم يرق 
لالعب، وأكد أنه ال يتناسب 
مع قيمته الفنية وكونه واحدا 
الفريــق، ليعتبر  من جنوم 
نفســه لم يوقع هذه العقود 
وطلب من سيد عبداحلفيظ 

استردادها.

عودة النشاط الرياضي، ولكن 
ما يؤرقنا عدم وجود الرزنامة 
الرياضية حتى اآلن بســبب 
تفشــي جائحة كورونا التي 

أثرت على اجلميع.
وحــول عقــود مدربــني 
اللعبــة بالنادي قال خريبط: 
«لم جندد عقد أي مدرب حتى 
اآلن بطبيعــة احلال، حيث ال 
يوجــد نشــاط رياضي قائم، 
ونــدرس عدة عقود لعدد من 
مدربينــا بغــرض جتديدهــا 
في حال العودة الى ممارسة 

األنشطة الرياضية».
وعــن كيفية التواصل مع 
الالعبني، قال خريبط ان إدارة 
النــادي تتواصل مع األجهزة 

ڤيروس كورونا والذي تسبب 
في إيقاف النشاط الرياضي، 
حيث سيعتمد كارتيرون على 
رفع معدالت اللياقة البدنية 
لالعبني حتسبا لعودة النشاط 
تدريجيــا منتصــف يونيو 
املقبــل وفقا لقرارات مجلس 
الوزراء مؤخرا، كما سيعمل 
خــالل برنامجه اجلديد على 
زيادة معدل التمرين اليومي 
ليصبــح علــى فترتني عقب 
نهاية شهر رمضان، وسيقوم 
اجلهاز الفني للزمالك بإرسال 
التدريبي اجلديد  البرنامــج 
الواتســاب  لالعبــني عبــر 
وســيتابع اجلهــاز املعــاون 
تنفيذه عقب نهاية عيد الفطر 

املبارك.
إلى ذلك، تســيطر حالة من 
الغموض علــى ملف متديد 
مدافع األهلي رامي ربيعة عقده 
فــي ظل وجــود تصريحات 
مختلفة ومتضاربة من الالعب 
وسيد عبداحلفيظ مدير الكرة 

في الغرفة الواحدة بالفندق.
- منع املصافحة قبل املباريات 

بني الالعبني واحلكام.
من جهة أخــرى، بدأ اجلهاز 
الفني لفريق الزمالك بقيادة 
الفرنسي باتريس كارتيرون 
املدير الفني للفريق، في وضع 
برنامج تدريبي جديد لالعبني 
لتنفيــذه خالل فتــرة العزل 
املنزلي احلالية بسبب انتشار 

التي تســتضيف  والفنــادق 
الالعبني واملباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق 
على ٤ دفعات وتقام في مالعب 
مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد 

االجتماعي.
- تخصيص شنطة طبية لكل 
العب حتوي مطهرات وكمامات 
الستخدامها بشكل شخصي.

- منــع إقامــة أكثر من العب 
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أكد مدير الفريق األول لكرة 
اليد بنادي القادســية محمد 
خريبط أن األصفر قادر على 
العودة الى املســار الصحيح 
وحتقيق اإلجنازات واملنافسة 
على ألقاب اليد املختلفة رغم 
التوقــف الطويل الــذي الزم 
اللعبــة أثناء فتــرة اإليقاف 
الدولي على الرياضة الكويتية، 
الفتا الــى ان التوقف احلالي 
قســري على جميــع األلعاب 
والفــرق الرياضية واجلميع 

متضرر منه.
وذكــر ان القادســية لديه 
خطط اعداد للمســتقبل فور 

القاهرة - سامي عبدالفتاح

كشــفت اللجنــة الطبية 
باحتاد الكرة عن اإلجراءات 
التي وضعتها لعودة النشاط 

الرياضي والتي تتمثل في:
- إقامة املباريات في مالعب 
متقاربــة وتكون املســافات 

بينها وبني الفنادق قريبة.
- تقليص عدد الالعبني في 
األوتوبيس اخلاص بالفريق 
بحيث يجلس كل العب على 
كرســي منفصــل، ويضــم 
األتوبيس ٢٥ فردا بدال من ٥٠.
- تقليــص عــدد األجهــزة 
الفنية واإلدارية والطبية في 
املباريات ويتم االكتفاء باملدير 
الفني واملدرب العام وإداري 
واحد والطبيب ومساعد له 

فقط.
- خضــوع جميــع الالعبني 
لتحاليل الكشف عن ڤيروس 

كورونا قبل عودة الدوري.
- تعقيــم جميــع املالعــب 

أكد وجود خطة إعداد مناسبة بانتظار الرزنامة الرياضية

الزمالك يرفع احلمل التدريبي حتسبًا لعودة النشاط

جنم األصفر عبدالعزيز جنيب في لقاء أمام اليرموك

الفرنسي باتريس كارتيرون املدير الفني للزمالك

«األوملبية» ترسم خارطة طريق عودة النشاط الرياضي
هادي العنزي

وضع االجتماع التنسيقي 
للجنــة األوملبيــة الكويتيــة 
وأعضــاء جمعيتها العمومية 
واألندية املتخصصة الذي عقد 
امس االول، خارطة طريق عودة 
النشاط الرياضي بعد توقف 
قسري بســبب تفشــي وباء 
ڤيروس كورونا فــي العالم، 
وتأثر الرياضــة الكويتية به 
تاليا، حيث اتفق املشاركون في 
االجتماع الذي انعقد «اونالين» 
عبــر تطبيــق «زوم» علــى 
اخلطــوط العريضة للعودة، 
بحيث يبدأ النشاط الرياضي 
في األول من سبتمبر املقبل، 
وذلك بحسب االتفاق املسبق 
للجنــة الثالثيــة املكونة من 
الهيئة العامة للرياضة واللجنة 

األوملبية ووزارة الصحة.
كما وافق املجتمعون على 
ضرورة مباشرة جنوم الرياضة 
الكويتيــة فــي منتخباتنــا 
الوطنيــة تدريباتهم اليومية 
يوليو املقبل، للمحافظة على 
الفنية وقدراتهم  مستوياتهم 
البدنية، وحتى ال يزداد تأثرهم 
السلبي جراء جتميد النشاط 

منذ أكثر من الشهرين.
وفــي هذا الصدد، أكد أمني 
الســر العام للجنــة األوملبية 
حسني املسلم في تصريح خاص 
لـ «األنباء» أن املوعد املقترح 
ملعاودة النشاط الرياضي لن 
يكــون ملزما لالحتــادات بل 
سيخضع لالعتبارات الصحية، 
والتوجهات التي تراها اجلهات 
املختصة بالدولة، باإلضافة إلى 
رأي نهائي من اللجنة الثالثية، 
ومضيفا: «سيكون كل احتاد 
مسؤول عن برنامجه اإلعدادي 

لالعبني املتميزين».
وأشاد املســلم باملشاركة 
الفاعلــة جلميــع  اإليجابيــة 
االحتادات الرياضية واألندية 
املتخصصــة فــي االجتمــاع 
التشــاوري الذي عقد لوضع 
تصور ملعاودة النشاط، وبحث 
مدى جاهزيتهم لتحضير أبطال 
الكويت املتميزين في مختلف 

األلعاب.
وذكر املسلم أن «األوملبية» 
ســتعقد اجتماعهــا املقبل في 
يوليــو املقبل عبــر االجتماع 
املباشــر مع أعضاء اجلمعية 
العمومية، وفي حال تعذر عقده 

وأشار املسلم الى أن الدورة 
اخلليجية ستعقد في موعدها 
املتفق عليه مسبقا واملقرر في 
٨ ديسمبر املقبل، وقد طلبت 
اللجنة األوملبية من االحتادات 
الرياضيــة واألندية تزويدها 
بأســماء الرياضيني املتأهلني 
لألوملبياد وأبطال العالم، من 
أجــل التقــدم بطلب لــوزارة 
الصحة للحصول على موافقتها 
من أجــل بــدء تدريباتهم في 

يوليو املقبل.

خالل األيام القليلة املقبلة على 
وضع خطة إعداد لنجوم كرة 
الكويتية بالتنسيق  الطاولة 
مع اجلهاز الفني بقيادة املدير 
الفني الوطني صبري جمعان، 
على أن تنطلق يوليو املقبل، 
وذلك بالتنســيق مع اللجنة 
األوملبيــة ووزارتــي الصحة 

والداخلية».
ولفــت الدبــوس الــى أن 
طبيعة رياضــة كرة الطاولة 
انها متارس مبسافة تزيد على 
املترين بني الالعبني وهو االمر 
الــذي يحقق عمليــة التباعد 
املطلــوب، موضحــا أن العدد 
املتوقع لالعبي أزرق «الطاولة» 
ســيكون محدودا جدا ومبا ال 
يزيد على ٦ العبني كحد أقصى، 
التجهيزات  وســتكون كافــة 
الصحية والرياضية حاضرة 
قبل معاودة تدريبات املنتخب، 
ومبــا يتناســب مــع املعايير 
املعلنة من قبل وزارة الصحة، 
وهو االمر الذي سيبقى رهن 
النهائيــة للجهــات  املوافقــة 

املختصة.
االلتزام بالضوابط واملعايير

من جانبه، ذكر أمني السر 
العام باحتــاد التنس فالح 
العتيبــي أن االجتماع جاء 
إيجابيا بحضور ومشاركة 
الشيخ فهد الناصر، وتناول 
املتعلقــة  كافــة اجلوانــب 
باملستقبل املنظور للرياضة 

الكويتية.
وأكد العتيبي في تصريح 
لـــ «األنبــاء» ان االحتادات 
الرياضية أبــدت جاهزيتها 
الســتكمال املوسم املاضي، 
اعتبارا من املوســم املقبل، 
شــريطة موافقــة اجلهــات 
املختصــة، مضيفا: مجلس 
إدارة احتــاد التنــس عقــد 
أكثر من اجتماع «اونالين» 
ملناقشة العديد من املواضيع 
املهمــة مــن بينهــا دراســة 
الضوابط واملعايير املطلوب 
اتخاذها قبل معاودة النشاط 
الرياضــي، وذلك برئاســة 
الشيخ أحمد اجلابر ومشاركة 
اللجنــة الفنيــة، حيــث مت 
اعتمــاد اخلطــط الصحية 
والرياضية ملعاودة النشاط، 
مبا يحقق التباعد اجلسدي 
العامــة جلميع  والســالمة 

املشاركني.

إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس 
إدارة احتاد كرة الطاولة علي 
الدبوس باحلرص واالهتمام 
الكبيرين اللذين أبداهما رئيس 
مجلس إدارة اللجنة األوملبية 
الكويتية الشيخ فهد الناصر 
خــالل االجتمــاع، مؤكــدا أن 
هــذا االمر من شــأنه االرتقاء 
باحلركة الرياضية واحملافظة 

على مكتسباتها.
وذكر الدبوس لـ «األنباء»: 
«سيعكف مجلس إدارة االحتاد 

املسلم لـ «األنباء»: قرار العودة غير ملزم لالحتادات ورهن مبوافقة وزارة الصحة واجلهات املختصة

علي الدبوسفالح العتيبيحسني املسلم

ســيتم كما حــدث امس االول 
«اونالين»، الفتا إلى أن التعديل 
األخيــر في النظام األساســي 
املعدل للجنة األوملبية والذي 
أقرته اجلمعية العمومية في 
أكتوبر املاضي يســمح بذلك، 
الفتا إلى أن «األوملبية» ستنتقل 
ملقرها اجلديد في منطقة جابر 
األحمد مطلع أغسطس املقبل، 
متمنيا التوفيق للجميع ولكل 
ما من شــأنه خدمة الرياضة 

الكويتية وتطورها.

العتيبي: التنس اعتمد خطط معاودة النشاط
الدبوس: «الطاولة» جاهز لالنطالق في يوليو

عقلة: عودة النشاط الكروي
١١ سبتمبر مرهونة مبوافقة «الصحة»

.. ومصير بطوالت املراحل السنية «مجهول»

عبد العزيز جاسم

أعلن نائب رئيس احتاد 
كرة القدم أحمد عقلة أن 
عودة النشــاط الكروي 
ســتكون فــي احلادي 
عشــر من ســبتمبر 
املقبل. جاءت تصريحات 
العنزي بعد مشاركته في 
اللجنة األوملبية  اجتماع 
الكويتية بواسطة الڤيديو، 
وجرت مناقشة الدراسات 

والتصورات واخلطط لالحتادات في املرحلة 
املقبلة.  وأضاف ان اعتماد تاريخ استئناف 
النشاط الكروي مرهون مبوافقة وزارة 
الصحة، متمنيا ان تنتهي هذه اجلائحة 
وأن تعود الرياضة الكويتية الى معاودة 
انشــطتها مجددا. وأكد العنزي انطالق 
االستعدادات عمليا، وأن منتخبات كرة 
القدم النسائية في االحتاد تعمل عن بعد، 
حيث بدأت التدريبات، وينطبق األمر ذاته 
على جلنة كرة قدم الصاالت والشاطئية، 
كما يقيم حكام اللعبة محاضرات مستمرة 

استعدادا للموسم.
وقال ان االحتــاد ميد يد العون إلى أي 
جهة رياضية أو حكومية، وتقدمي كل ما 
يستطيع من أجل املساهمة في القضاء 
على ڤيروس كورونا، موجها الشكر إلى 
رئيس وأعضاء اللجنة االوملبية الكويتية 
على جهودهم في الفترة املاضية وحرصهم 
ومساندتهم ودعمهم للرياضة والرياضيني.

خارطة الطريق

الكرة ان وضع  وســبق الحتاد 
روزنامة متكاملة وقرارات واضحة 
لتسيير عمل املســابقات وأرسلها 

لألنديــة، وذلك فور 
إعالن استئناف النشاط 
لكي يكون اجلميع على 
علم ومعرفة خصوصا 
من ناحية احملترفني، 
حيث قرر اســتكمال 
املوسم باستمرار تواجد 
٥ محترفــني، وعلى 
العدد  ان يستمر هذا 
على نفس احلال في 
املقبل ٢٠٢٠- املوسم 
٢٠٢١، وذلك بســبب 
ضيق الفترة بني استئناف املوسمني 
احلالي واملقبل، على أن يتقلص عدد 
احملترفني إلى ٤ اعتبارا من موســم 

.٢٠٢١-٢٠٢٢
املقبل  وبني االحتاد أن املوســم 
سيقام بنفس نظام الدرجتني املطبق 
باملوسم احلالي والذي يضع ١٠ فرق 
بالدوري املمتاز و٥ في دوري الدرجة 
األولى، نافيا ما تردد عن احتماالت 

دمج الدرجتني معا.
ومن املقرر ان يســتأنف املوسم 
احلالي يوم ١١ سبتمبر باملواجهة املؤجلة 
 stc بــني الكويت والنصر في دوري
املمتاز، ومن ثم تقام اجلوالت األربعة 
املتبقية حتى تاريخ االول من أكتوبر 
ثم يقام الدور ربــع النهائي لبطولة 
كأس سمو األمير يومي ١٧ و١٨ أكتوبر 
فيما سيقام نصف النهائي يوم ٢٢ من 
ذات الشهر على أن يتم حتديد املباراة 
النهائية في وقت الحق، وستكون هناك 
فترة توقف بني منافســات الدوري 
وكأس ســمو األمير وهي مباريات 
«FIFA DAY» مــن تاريــخ ٥ أكتوبر 

حتى١٣ منه.

مبارك اخلالدي

مع إعالن مجلس إدارة احتاد كرة 
القدم اســتئناف النشاط الرياضي 
املقبل شــريطة موافقة  ســبتمبر 
الســلطات الصحية علمت «األنباء» 
من مصدر مسؤول ان االحتاد لم يتخذ 
اي قرار حتى اآلن بشأن استئناف او 
إلغاء بطوالت املراحل السنية للموسم 

اجلاري.
وأوضح املصدر ان الســيناريو 
األرجح هــو االتفاق على عدم إقامة 

مباريات الكــؤوس كونها لم تنطلق 
قبل التوقف، مشــيرا الى ان إلغاء 
بطوالت الدوري للفرق حتت ١٧ و١٥ 
سنة وارد جدا نظرا لبقاء عدد محدود 

من اجلوالت على االنتهاء.
وأضــاف ان بطولة دوري حتت 
٢٠ ســنة تبقى األهم والتي التزال 
في امللعب نظرا لتبقي عدد كبير من 
اجلوالت منها، فضال عن مشــاركة 
بعض العبي هذه املرحلة مع الفريق 
األول في أنديتهم، األمر الذي اليزال 

قيد النقاش لدى جلنة املسابقات.

الشبيب: دراسة شاملة إلعداد أزرق «الطائرة»
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