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الثالثاء  ٧ يوليو ٢٠٢٠ رياضـة

كاظمة ينتظر وصول املدرب اإلسباني بيانكي

بدر: خيطان يبحث عن وديات
.. و«كورونا» يضع أوتافيو خارج احلسابات

عبدالعزيز حاسم

عاد الفريق األول لكرة القدم في كاظمة إلى التدريبات 
أمس حتت قيادة املدرب الوطني جمال يعقوب بعد توقف 
اســتمر ملدة أكثر من ٤ أشهر بســبب ڤيروس كورونا 

املســتجد، حيث سيقود 
يعقــوب التمارين حلني 
التعاقد بشكل رسمي مع 
املدرب اإلسباني روبرتو 
بيانكي خالل األيام القليلة 
املقبلة لقيادة الفريق بعد 
ان مت االتفــاق معه على 
البنود وبانتظار  جميع 
وصوله إلــى البالد قبل 

نهاية الشهر اجلاري.
التدريبات  وشــهدت 
حضور ١٩ العبا معظمهم 
من الشــباب غاب عنهم 

الرباعي املســتبعد مشــاري العازمي لإلصابة وناصر 
الوهيب وسلطان صلبوخ وعبداهللا الظفيري الذي سبق 
ان ذكر عدد من املصادر ان النادي قرر إعطاءهم احلرية 
في االنتقال املوســم املقبــل، كما حضر التدريبات عمر 
احلبيتــر لكنه لم يدخل مــع باقي زمالئه ويحتاج ملدة 
أسبوع من أجل التعافي 
مــن إصابتــه بالعضلة 

الضامة.
الرغــم مــن  وعلــى 
احلــرارة املرتفعــة، إال 
أن الفريــق حرص على 
التدريــب اخلفيف وفق 
إجراءات صحية من ناحية 
الكمــام وقياس احلرارة 
والتباعد االجتماعي ومن 
املتوقــع ان يرتفــع عدد 
الالعبني خــالل اليومني 

املقبلني.

يحيى حميدان

الكرة بنادي  باشر فريق 
خيطان تدريباته مساء أول 
من امس وســط احتــرازات 
طبية عالية، وذلك استعدادا 
الســتكمال منافسات دوري 
«stc» لفــرق الدرجــة االولى 
واملتبقــي منــه ٤ مباريــات 
فقــط، مبشــاركة ٢٢ العبــا 
منهم مجموعــة من الالعبني 
الصاعديــن مــن فريــق فئة 
الشباب، في حني تغيب بعض 
الالعبني لظروف مختلفة منهم 
عبدالرزاق عثمان ويوســف 

مطر وجراح العساف.
من جهته، قال نائب رئيس 
جهاز الكرة بنادي خيطان حمد 
بــدر إن احلضور فــي اليوم 
أكثــر مــن جيــد  االول كان 
وسط حماس كبير من جانب 
الالعبــني عقب فترة التوقف 
الطويلة بسبب جهود الدولة 
للحد مــن انتشــار ڤيروس 

«كورونا» املستجد.
وبني بدر أن إدارة النادي 
قامت بتوفير كافة التجهيزات 
الالزمة للفحــص والتعقيم، 
ومت التأكيــد كذلــك لالعبني 
علــى ضــرورة التباعد قدر 

اعلى. وأشــار الى أن مرحلة 
اإلعداد ستشهد توفير ٦ أو ٧ 
مباريات جتريبية حسب طلب 
اجلهاز الفني قبل اســتئناف 
منافسات دوري الدرجة االولى 
والتي ستكون من ضمن خطة 
اإلعداد، السيما عقب االجتاه 
لتطبيــق دوري الدمــج فــي 
املوسم التالي.  وأوضح بدر 
أن املباريــات األربع املتبقية 
مــن دوري الدرجــة األولــى 
قد تشــهد مشــاركة خيطان 

بالعبيــه احملليــني، خاصــة 
فــي ظــل القيــود املفروضة 
على حركة الطائرات، مشيرا 
الى انه تواصل مع احملترف 
البرازيلي اوتافيو سيلفا من 
التحاقــه بالتدريبات،  اجــل 
بيــد انه كشــف عــن فرض 
حظر كامل على املنطقة التي 
يعيش فيها مع ارتفاع حاالت 
اإلصابة بالڤيروس، وهو ما 
يعني عدم قدرته على القدوم 

للبالد من جديد.

ً جمال يعقوب قاد التدريب األول بحضور ١٩ العبا

٢٢ العباً في التدريب األول وسط حماس كبير

اإلمــكان في املرحلــة االولى 
من التدريبات.  وأضاف انه 
رحب فــي كلمتــه املقتضبة 
التي ألقاها على الالعبني قبل 
بدء التدريب مبساعد املدرب 
محمد الســلمان، الذي انضم 
مؤخرا للجهــاز الفني، وهو 
من الكفــاءات املشــهود لها، 
ونتمنى أن يساهم مع اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب االسباني 
خوســيه كامبيلــو بإيصال 
«األحمر واألسود» ملرحلة فنية 

حمد بدر خالل حديثه مع الالعبني بحضور اجلهاز الفني

انطالق تدريبات «يد» الكويت
يعقوب العوضي

انطلقــت تدريبات 
الفريــق األول لكــرة 
اليــد بنــادي الكويت 
الســتئناف  متهيــدا 
بطولــة الدوري العام 
فــي ســبتمبر املقبل، 
املــدرب  قــاد  حيــث 
املصــري مجــدي أبو 
املجد احلصة التدريبية 
األولــى والتــي طبق 
فيها بعض التدريبات 
اخلاصــة برفع معدل 
اللياقة البدنية وزيادة 
قوة التحمــل، إضافة 
الى اســتعادة احلس 
الكــروي لالعبني من 

خالل تبادل التمريرات والتصويب. وركز اجلهاز الفني 
أيضا على بعض اجلوانب التكتيكية األخرى وخطط 
اللعب وحترك الفريق كمجموعة في الشقني الدفاعي 
والهجومي، كما خاض حراس املرمى بعض التدريبات 
اخلاصة ممثلة باستقبال التصويبات بسرعات مختلفة 
ومن زوايا ومسافات متعددة حرصا على زيادة سرعة 
ردة الفعل. وشهد املران األول لألبيض تواجد معظم 
الالعبــني والذين ظهرت نتائج فحوصاتهم ســليمة، 

يحضــر  لــم  بينمــا 
بعضهم بســبب عدم 
ظهــور النتيجة حتى 

اآلن.
من جانبه، أكد مدير 
اللعبة هيثم الرشيدي 
أن «األبيض» يســعى 
الــى احلفــاظ علــى 
العام  الــدوري  لقــب 
واملنافسة على مختلف 
احملليــة  البطــوالت 
والدوليــة، ومضيفا: 
«لدينا عدة استحقاقات 
مقبلة وعلينا التكيف 
مــع األوضاع احلالية 
للوصول الى أهدافنا». 
وتابع: «صحة الالعبني 
واإلداريــني واملدربني 
تأتي بالدرجة األولى قبل كل شيء لذا فإننا ملتزمون 
بتطبيق اإلرشادات الصحية بحذافيرها ودون هوادة». 
وحول التدريب األول قال الرشــيدي: «يعمل اجلهاز 
الفني بقيادة مجدي أبو املجد بكل إخالص في سبيل 
حتقيق النتائج املرجوة من التدريب وإعداد الالعبني 
ذهنيا وبدنيا مضيفا معدل حضور الالعبني ممتاز في 
الوقت احلالي ونأمل ان يســتمر حلني انكشاف غمة 

أزمة كوفيد - ١٩».

هيثم الرشيدي مع املدرب مجدي أبو املجد

حمدي فتحي
يعود لتدريبات األهلي

حسم مصير أبطال آسيا 
اخلميس املقبل

القاهرة - سامي عبدالفتاح

عاد جنم خط وسط النادي االهلي حمدي فتحي للمشاركة في 
التدريبات اجلماعية ألول مرة منذ ٧ أشهر، بعد شفائه من اإلصابة 
التي تعرض لها خالل معسكر املنتخب املصري في أكتوبر املاضي، 
حيث أجرى جراحة في غضروف الركبة في نوفمبر بأملانيا ثم خضع 
لبرنامج تأهيلي طويل حتى عاد للمشاركة في التدريبات اجلماعية 
امس، كما واصل العب الوسط اآلخر محمد محمود، تنفيذ برنامجه 

التأهيلي متهيدا للعودة واملشاركة في املران اجلماعي.
هذا، وقاد املدرب العام ديڤيد سيزا، تقسيمة قوية امس على ملعب 
التتش باجلزيرة، حيث قام بتقسيم الالعبني إلى ٤ مجموعات بعد 
التدريبات البدنية القوية التي خاضها الفريق في بداية مران اليوم.

من جهة اخرى، وعكــس كل تصاريح رئيس الزمالك مرتضى 
منصور الرافضة لعودة الفريق لســباق الدوري، قال املشــرف 
علــى الكرة أمير مرتضى منصور ان ملف عودة الفارس االبيض 
الى املســابقة ستتم مناقشته في اجتماع الحق بني مجلس اإلدارة 
ووزير الشباب والرياضة، مضيفا ان الزمالك يستعد لعودة النشاط 
الرياضي بشكل عام وبطولة دوري أبطال افريقيا بشكل خاص، وأن 
وزير الرياضة التزم بعودة أجانب الزمالك إلى مصر وطلب بيانات 

الالعبني، وجار التنسيق لعودتهم في اسرع وقت.
وباألمس، عقدت اللجنة اخلماسية املكلفة بإدارة االحتاد املصري 
لكرة القدم، مؤمترا صحافيا للكشــف عــن الكرة املوحدة املقرر 
استخدامها في مباريات مسابقة الدوري بعد استئنافه في ٧ أغسطس 
املقبل، كما تلقت اللجنة تأكيدا من هيئة استاد القاهرة الدولي بجاهزية 

أرض امللعب قبل انطالق بطولة الدوري في ٧ أغسطس املقبل.

الدوحة- فريد عبدالباقي

من املنتظر أن تعقد جلنة املســابقات باالحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم اجتماعا مهما اخلميس املقبل ملناقشــة وحسم جميع األمور 
املتعلقة باستكمال دوري أبطال آسيا، ورفع التوصيات النهائية إلى 
اللجنــة التنفيذية لالحتاد التي ينتظر أن تعقد اجتماعها ٢٣ يوليو 

اجلاري العتماد التوصيات وإعالن القرار النهائي.
وكانت الفترة املاضية قد شــهدت اجتماعات مكثفة من بينها 
اجتماعان عقــدا بالدوحة مارس املاضي، وأعقبهما اجتماعات عبر 
االتصال املرئي، بني االحتاد اآلسيوي واالحتادات املشاركة بدوري 
األبطال سواء في غرب القارة أو في الشرق، ملناقشة سبل وطريقة 
استكمال دوري األبطال الذي توقف فبراير املاضي بعد انتهاء اجلولة 
الثانية من دور املجموعات. ومتت مناقشة العديد من املقترحات كان 
أهمها إقامة ما تبقى من دور املجموعات بنظام التجمع، وإقامة املباريات 

اإلقصائية بدءا من دور الـ ١٦ وحتى النهائي بنظام الذهاب فقط.
وترحــب احتادات غرب القارة بإقامة ما تبقى من عمر الدوري 
اآلســيوي بنظام التجمع، فيما تصر احتادات شــرق القارة على 
استمرار الذهاب واإلياب، ويقام دوري األبطال بشكل منفصل بني 
الغرب والقارة منــذ مراحله األولى وحتى نصف النهائي، ويلتقي 

ممثل الغرب وممثل الشرق في املباراة النهائية فقط.
ومؤخرا ظهر مقترح جديد من قبل جلنة املسابقات اآلسيوية، 
يقضي باستكمال جميع مراحل دوري األبطال حتى نصف النهائي 
في دولة واحدة، خالل الفترة من ١٤ سبتمبر املقبل وحتى ٣ أكتوبر 
بدولة واحدة. واقترحت املســابقات إقامة املباراة النهائية لدوري 
األبطال بني املتأهلني من الغرب والشرق ٥ ديسمبر في منطقة الغرب.

تدريبات «الساحل» تنطلق غدًا

جمال العتيبي

هادي العنزي

تنطلق في السادسة والنصف من مساء الغد تدريبات الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الســاحل، بعدما انتهى الفريق من إجراء «املسحة» جلميع أعضاء الفريق من الالعبني 
واجلهازين الفني واإلداري، كما مت تعقيم النادي كامال أمس األول بواســطة أحد الفرق 
التطوعية، باإلضافة إلى توفير كل األدوات الصحية والوقائية الالزمة بحسب الشروط 
التي وضعتها اللجنة الثالثية املشــكلة من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة األوملبية 
الكويتيــة ووزارة الصحة. وذكر رئيس جهاز الكرة جمال العتيبي لـ «األنباء» ان إدارة 
النــادي وجهاز الكرة بذال كل اجلهود ألجل عودة آمنة للتدريبات، مبا يتطابق مع كافة 
االحترازات الصحية التي طالبت باتخاذها اللجنة الثالثية، مضيفا: «نأمل أن ينخرط جميع 
الالعبني في التدريبات بأسرع وقت ممكن، ألجل الوصول إلى اجلاهزية الفنية والبدنية 
قبل انطالق املوسم الكروي بوقت كاف»، الفتا إلى أن الطقس احلار في األسابيع املقبلة 

من شأنه أن يؤثر سلبا على إعداد جميع الفرق وليس الساحل فحسب.

«األخضر» تدرب بحضور ٢٠ العبًا
عبدالقدوس: نفخر بالروح العرباوية وطبقنا البروتوكول الصحي كامالً

مبارك اخلالدي

اســتأنف الفريق األول لكرة القــدم بالنادي العربي 
تدريباتــه مســاء امس بعد غياب قســري جتاوز ثالثة 
أشهر بسب توقف النشاط الرياضي لتفشي وباء كورونا.
وحضر جانب مــن التدريب عدد من أعضاء مجلس 
اإلدارة تقدمهم رئيس جهاز الكرة علي مندني وأعضاء 
اجلهاز اإلداري أحمد النجار وخالد عبدالقدوس ومبارك 

البلوشي، حيث رحب مندني بالالعبني، مشيدا 
بالتزامهم والروح العالية التي حتلوا بها. 

وقد طبق اجلهــاز اإلداري بالتعاون 
مــع اللجنــة الصحيــة بالنــادي 

وجلنة الكشــف الطبي بالهيئة 
البروتوكول  العامة للرياضة 
الصحــي مــن خــالل التأكــد 
من كل اإلجــراءات الصحية 
املتوافقة مع املعايير الطبية 
واالحترازيــة قبــل انطــالق 
التدريبيــة، فيمــا  احلصــة 
تولى قيــادة التدريب املدرب 

املســاعد باجلهــاز الفني احمد 
العثمان وقام مبســاعدته مدرب 

حتت ١٧ ســنة يوســف الرشيدي، 
وذلــك بحضــور ٢٠ العبــا تقدمهــم 

الكابنت عبداهللا الشمالي واحلارس سليمان 
عبدالغفور واحملترفان الهادي السنوسي واحمد 

الصالــح، حيث قســمت احلصة التدريبية الى قســمني 
تطبيقا لإلجــراءات االحترازية إذ اشــتملت التدريبات 
على عمليات اإلحماء الستعادة اللياقة البدنية واجلري 

بالكرة ومن دونها.
نفتخر بالعبينا وحماسهم

هذا، وأشاد نائب رئيس جهاز الكرة خالد عبدالقدوس 

بإقبال الالعبني على التدريب، موضحا لـ «األنباء»: «نعم 
نشعر بالفخر بالعبينا وإقبالهم مع أول يوم مترين بعد 
العودة الى التدريبات وهذا ليس بالغريب عليهم وهذه 

هي الروح العرباوية التي نعهدها ونعرفها».
وأضاف: «ستتواصل التدريبات خالل املرحلة املقبلة 
مع تطبيق كامل لكافة االشتراطات الصحية التي وضعت 

لضمان سالمة الالعبني واألجهزة الفنية واإلدارية.
وقال: «سيستمر املدرب الوطني احمد العثمان في قيادة 
التدريبات املقبلة والتي ستكون فقط في الفترة 
املسائية، وذلك حتى وصول اجلهاز الفني 
بقيادة البوسني داركو نيستروفيتش 
املتواجد حاليا خارج البالد، متمنيا 
ان يتجــاوز جميــع الرياضيني 
اآلثار الســلبية لهذه اجلائحة 
وخاصــة العبينــا املصابني 
سيدرك هنري وجمعة العنزي 
وحسن حمدان ومحمد صفر 
لنتمتع برؤيتهم معنا مجددا.

إجناز التفرغات

من جانبه، أبدى مدير الفريق 
مبارك البلوشــي تفاؤله بعودة 
الفريق الى التدريب مجددا، مضيفا: 
«ال شك ان جميع العبي الفرق تأثروا 
بدنيا ومعنويا نتيجة التوقف القســري 
لكننا في العربي اعتدنا على عزمية وروح العبي 

األخضر وهي شعارهم املعروف».
ولفت الى توجه اجلهاز اإلداري للعمل بالتعاون مع 
الهيئة العامة للرياضة إلجناز التفرغات الرياضية خالل 
األيام املقبلة، األمر الذي يسهل على اجلهاز الفني تنفيذ 
برنامجه اإلعدادي بشكل كامل والذي يتضمن التدريب 
على فترتني الستعادة أكبر قدر ممكن من معدالت اللياقة 

البدنية التي تراجعت نتيجة للتوقف اإلجباري.

املدرب الوطني  جمال يعقوب يتحدث لالعبني قبل انطالق تدريبات كاظمة   (محمد هاشم)

ملشاهدة الڤيديو

عودة العربي ملباشرة 
تدريباته بعد غياب طويل 

(متني غوزال)


