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اجلمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٠ رياضـة

بعد «كورونـا».. 
إعارات وانتقاالت تنتظر احلسم!

عبدالعزيز جاسم 

لــم يكن أحد فــي العالم 
يتوقــع أن تأتــي أزمة مثل 
التي جاءت بها «كورونا» على 
العالم بشكل عام والرياضة بشكل 
خاص (قضــاء اهللا وقدره)، فهناك 
دول بــدأت في مللمــة أوراقها وتريد 
اللحاق بإنهاء املوسم قبل نهاية شهر 
يوليو املقبل مثل أملانيا التي استأنفت 
نشاطها فعال امس االول السبت، وفي 
الطريق اسبانيا وايطاليا واجنلترا، 
وهي من أشهر دوريات العالم، وذلك 
تفاديا النتهاء عقود العبني وإعارات 
وكذلك حقوق نقل تلفزيوني واألهم 
من كل ذلك جتنب خسائر بلميارات 
الدوالرات، وطبعا بعــد ان اقتنعوا 
بأن عدم حضور اجلمهور ســيكون 

أقل اخلسائر على أقل تقدير.
في املقابل، هناك دول استسلمت 
مبكرا كفرنســا التــي منحت اللقب 
لباريس سان جرمان ومعها هولندا 
التي اتخذت القرار نفســه لكن دون 
تتويــج بطــل ملســابقتها واكتفــت 
مبنــح بطاقــات التأهــل األوروبية 
ألوائل الترتيــب، ورغم ذلك تواجه 
احتجاجــات واعتراضــات من باقي 
الفرق ورمبا يكون للقضاء الرياضي 
قــرارات تعيدها الــى نقطة الصفر، 
ودول أخرى تقــف حائرة بني انهاء 
املوســم أو اســتكماله، وفي القريب 
العاجل ستتضح الصورة بشكل كبير 

بالنسبة لها.

وفي منافســاتنا احملليــة، كانت 
الرؤيــة واضحة ومبكــرة من احتاد 
الكرة الكويتي بتأجيل املوســم الى 
شهر سبتمبر املقبل مع وضع جدول 
كامل للدوري املمتاز والدرجة األولى 
ومعهمــا بطولة كأس ســمو األمير 
في حــال وافقت وزارة الصحة على 

استئناف النشاط الرياضي.
لكن ســتكون هناك أمــور كثيرة 
ومهمة تنتظر احلسم قبل شهرين على 
أقل تقدير من استئناف املوسم، أهمها 
ملفا احملترفني واملعارين، ألن املعارين 
واحملترفني حســب العقود السابقة 
تنتهي مع انتهاء املوســم، فمشــكلة 
احملترفني رمبا كان حلها أسهل، ألن 
الفرق بشــكل عام أنهت التعاقدات، 
وأخرى جددت مع محترفيها كما حدث 
مع القادسية، بينما ستكون معضلة 
املعارين الشغل الشاغل خالل الفترة 

املقبلة.
وبــني هذا وذاك ســنجد مشــكلة 
أخــرى رمبــا تكون األكبــر في حال 
عودة النشاط وهي عدم فتح املجال 
اجلوي، ما يعني ان هناك أندية وهي 
األكثر لن تتمكن من االســتفادة من 
العبيها احملترفــني، وكذلك األجانب 
فــي األجهزة الفنية الذين غادروا أو 
مــن مت التعاقــد معهــم، أو التجديد 
لهم، لــذا من املتوقع ان تكون عودة 
املنافسات مرهونة ومشروطة رمبا 
بإمكانية وصول احملترفني واملدربني 
قبل انطالق املوســم بفترة لتحقيق 

مبدأ العدالة بني جميع الفرق.

احملترفون واملدربون األجانب.. هل سيتمكنون من الوصول قبل انطالق املوسم؟

القادسية تدرب «أونالين» بقيادة فرانكو
عبدالعزيز جاسم

الفريق األول   واصــل 
لكرة القدم بنادي القادسية 
تدريباته عن بعد بواسطة 
الڤيديو (أونالين)، حيث 
شهد التدريب بقيادة املدرب 
بابلــو فرانكو  االســباني 
وجهــازه الفنــي املعــاون 
حضــور معظــم الالعبني 
وذلك خالل فترة ال تتجاوز 
الـ٤٥ دقيقــة، بهدف ابقاء 
الالعبني فــي حالة بدنية 

جيدة.
ويقــود اجلهــاز الفني 
التدريبــات من اســبانيا، 
حيث يتواجدون في بلدهم 
علــى الرغــم مــن جتديد 

التعاقد معهم ملدة موسمني 
قبل عدة أيام.

اجلهــازان  ويســعى 
اإلداري والفنــي الى إبقاء 
الالعبــني فــي حالة تأهب 
حتســبا لصــدور قــرار 
بالسماح لألندية بالعودة 
للتدريبات سواء الفردية او 
اجلماعية وهو ما سيسهل 
من مهمة عمل مدرب اللياقة 
البدنية نوعا ما خصوصا 
ان التدريبات االخيرة كانت 
في فبراير ما يعني ابتعاد 
الفريق عن التدريبات ملدة 
جتــاوزت الثالثــة أشــهر 
ورمبا تصل خلمســة في 
التدريبات  حال استئناف 
تدريبات العبي القادسية عن بعدالرسمية في يوليو املقبل.

الهالل يسعى لضم معلول.. واألهلي يرفض عودة آزارو
القاهرة - سامي عبدالفتاح

النشــاط  اقتــراب عــودة  مــع 
الرياضــي في مصر وضــع املدير 
الفنــي للفريــق االول لكــرة القدم 
بالنادي االهلي السويسري رينيه 
فايلر خطة العودة للتدريبات، في 
اقرب وقت، حيث ان الفريق مقبل 
على العديد من التحديات واملباريات 
املهمة سواء على املستوى احمللي 

أو القاري.
وكانت تقارير صحافية تونسية 
قد اشــارت في وقت سابق، الى أن 
الهالل السعودي تقدم بعرض رسمي 
لضم الالعب علي معلول. اال ان مدير 
التعاقــدات باألهلي، أكد ان معلول 
من العناصر األساسية بالفريق، وال 

نية للتفريط في خدماته.
الى ذلــك اعطى فايلــر الضوء 
االخضر الدارة التعاقدات في االهلي 
لتسويق املغربي وليد أزارو، العب 
الفريق املعار لالتفاق الســعودي، 
لعدم احلاجة إليه في املوسم القادم.

وأعلن نادي االتفاق مؤخرا عدم 
جتديد إعارة وليد آزارو، لكن األهلي 
رفض عودة الالعب بناء على رؤية 
فايلــر الذي يــرى أن طريقة لعب 
املهاجم املغربي ال تناسب خطته، 
وبذلك من األفضل أن يستمر خارج 

النادي.
وحدد مسؤولو األهلى ٣ ماليني 
دوالر لبيع وليد آزارو، بعدما حسم 
السويسري فايلر موقفه ورفض 
عودة املهاجم املغربي بعد انتهاء 
اإلعارة بنهاية املوسم اجلارى، وهو 
املبلغ الذي جتــد اإلدارة احلمراء 

صعوبة في احلصول عليه.
من جانب آخر، أعلن د.أشرف 
صبحي وزير الشباب والرياضة، 

يونيو املقبل.
ومــن جانبــه، أكد حطــب أن 
اللجنة أعدت خطة لعودة النشاط 
الرياضــي منــذ اكثــر من شــهر، 
وتشمل ثالثة مراحل األولى تخص 
املؤهلني ألوملبياد طوكيو، والثانية 
للفئة اجلاهــزة للتأهيل خلوض 

البطوالت، والثالثة عودة النشاط 
الرياضي بشكل عام.

وأضــاف حطب انــه مت اتخاذ 
العديــد من التدابيــر االحترازية 
والطبية من خالل اللجنة الطبية 
باللجنــة التخاذ تدابيــر التباعد 

والوقاية والتعقيم.

عن اجتماع بعد عيد الفطر املبارك 
مع مجلس إدارة اللجنة األوملبية 
املصرية برئاســة هشــام حطب، 
التصــورات املســتقبلية  لوضع 
لعودة النشاط الرياضي املنتظرة 
وفقا لقرارات رٔييس الوزراء بعودة 
النشــاط تدريجيا اعتبارا من ١٥ 

كاظمة «عينه» على البشر

«كورونا» يضرب إداري اجلهراء

محاضرتان لكميل حول التعديالت 
اجلديدة على قانون التحكيم

إجراءات مشددة ترافق عودة الدوري القطري

يحيى حميدان

فتحت ادارة نادي كاظمة خط املفاوضات مع 
نظيرتها في التضامن للحصول على خدمات 
مهاجــم الفريق االول لكرة القــدم عبدالعزيز 

البشر في املوسم املقبل بنظام االعارة.
ويعتبر البشــر من الالعبني املميزين في 
«العنيد» ومتكــن من حجز مكانه في الفريق 
االول رغم صغر سنه ومشاركته مع فئة الشباب 
بالنادي. ويطمح «البرتقالي»، الذي حصل على 

موافقة مبدئية من جانب مجلس ادارة التضامن، 
الى االســتفادة من خدمات البشر في مرحلة 
الشباب، وكذلك مع وجود امكانية للتدرب مع 
الفريق االول. وقد ترك مجلس ادارة «العنيد» 
القرار النهائي بيد البشر الختيار األنسب له.

الى ذلك، جهزت وزارة الصحة مســاء اول 
من امس صالة نادي التضامن الثانية لتكون 
مستشفى ميدانيا وإدخاله اخلدمة قريبا بعد 
االنتهاء من كل الترتيبات داخله وذلك الستقبال 
املصابني بڤيروس «كورونا» املستجد ورعايتهم.

مبارك اخلالدي

أعلن املنسق العام بنادي اجلهراء صالح 
اجلنفــاوي عن إصابــة إداري الفريق األول 
لكرة القدم بالنادي خلف الشمري بڤيروس 

كورونا املستجد.
وقال اجلنفــاوي ان الفحوصات الطبية 
أثبتت إصابة اإلداري الشــمري بالڤيروس، 
متمنيا لــه التعافي وتخطــي األزمة بثبات 

وعزمية.
وبتلك اإلصابة انضم الشمري الى قائمة 
الرياضيني الكويتيني الذين تعرضوا لإلصابة 
بهــذا الوباء. و«األنباء» تتضرع الى البارئ 
عز وجل بشــفاء املصابني وبرفع البالء عن 
الكويت وسائر بالد املسلمني والعالم أجمع.

مبارك اخلالدي

أقامــت جلنــة احلــكام باحتــاد الكــرة 
محاضرتني عبر الـ zoom وهي إحدى وسائل 
التواصل املرئي عن بعد، تناول فيها خبير 
التحكيم املونديالي ســعد كميل التعديالت 

اجلديدة على قانون التحكيم.
وأقيمت احملاضرتــان على مدار اليومني 
املاضيني مبشــاركة جميع احلكام العاملني 
باحتاد الكرة والذين يستعدون ملزاولة إدارة 
املباريات فور استئناف النشاط الرياضي.

اجلديــر بالذكــر ان احتاد الكــرة حدد ١١ 
ســبتمبر املقبل موعدا الســتئناف النشاط 
املتوقف منذ فبراير املاضي بسبب تداعيات 

ڤيروس كورونا املستجد.

الدوحة - فريد عبدالباقي

وضع االحتــاد القطري لكرة القدم خارطة 
الطريق نحو استئناف مباريات دوري جنوم 
QNB للموسم احلالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، والذي تقرر 
استكماله خالل الفترة بني ٢٤ يوليو حتى ٢٦ 
أغســطس املقبلني، وذلك بعد توقف النشــاط 
منذ منتصف مارس املاضي لتفشــي ڤيروس 
كورونــا، حيث جاء اســتئناف املســابقة بعد 
التشاور بني جميع اجلهات ذات العالقة سواء 
فــي االحتــاد القطري لكرة القدم أو مؤسســة 
دوري جنــوم قطر أو اجلهات املعنية في قطر 

خصوصا وزارة الصحة العامة.
وكشف االحتاد القطري عن اخضاع الالعبني 
واألجهزة الفنية واإلدارية لفحوصات الكشف 
عن ڤيروس كورونا يومي ٨ و٩ يونيو املقبل، 
علــى أن تبدأ التدريبات اليوميــة اعتبارا من 
١٠ يونيو وفق التعميم الصادر عن مؤسســة 
دوري جنوم قطر. ومنح االحتاد الالعبني إجازة 
بدأت ١٧ مايو اجلاري وتنتهي ٧ يونيو املقبل.

أما بخصوص اســتئناف منافسات دوري 
الدرجة األولى (دوري جنوم QNB) فإنه سيطبق 
بالطريقــة احلالية االعتيادية عبر اســتكمال 
اجلوالت اخلمس املتبقية، باإلضافة إلى اعتماد 
آلية الصعود والهبوط وسيتم تطبيقها وفقا ملا 
تنص عليه لوائح االحتاد القطري عبر اتباع 

اإلجــراءات املنصــوص عليها في هذا الشــأن 
دون تغيير.

وأوضــح عضو اللجنة التنفيذية باالحتاد 
القطري، الرئيس التنفيذي ملؤسسة دوري جنوم 
قطر هاني طالب بالن، أن االحتاد سيعتمد تطبيق 
التبديالت اخلمسة التي أقرها االحتاد الدولي 
لكرة القدم مؤخرا خالل اســتئناف املنافسات 
فــي الفترة احملددة، خالفا إلى االســتمرار في 
 (VAR)تطبيق تقنية حكم الڤيديو املساعد الـ
خالل املباريات. وأكد بالن، أنه سيتقرر إلغاء 
املؤمترات الصحافية لألندية قبل وبعد املباريات 
واالكتفــاء بالتصريحــات من خــالل منصات 
التواصل االجتماعي لألندية ومؤسسة دوري 
جنوم قطر واالحتاد القطري، في حني ســيتم 
االكتفــاء باملقابالت ما بعــد املباريات فقط في 

أرضية امللعب وفق اإلجراءات االحترازية.
وأشار إلى أنه سيتم االكتفاء بدخول الناقل 
التلفزيونــي فقط إلى أرضية امللعب، في حني 
سيتم السماح بدخول املصورين الفوتوغرافيني 
وتخصيــص مكان لهم فــي منطقة خاصة في 
منصة اإلعالميني مع احملافظة على التباعد. 

وختــم بقوله ان االحتاد القطري ســيقوم 
بتحديد فتــرة انتقاالت الالعبني والتســجيل 
للموســم املقبل ٢٠٢٠-٢٠٢١، حيث ســيصدر 
تعميما بهذا اخلصوص يشرح كافة اجلوانب 

عن آلية التسجيل ومواعيدها.

مستشفى ميداني في التضامن

«الصحة» جهزت صالة نادي التضامن الثانية لتكون مستشفى ميدانيا

خلف الشمرى

سعد كميل


