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االربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٠ رياضـة

ثامر عناد.. اختبار صعب
ناصرالعنزي

املدرب  اســتمرار 
الوطني ثامر عناد على 
رأس عمله وهو الذي 
ميتلك عقدا مستمرا مع 
احتاد الكرة حتى اآلن ال 
ينال منه توقف النشاط 
الكروي بسبب جائحة 
كورونا، حمله مسؤولية 
كبيــرة ووضعه في 
للغاية  اختبار صعب 
الســتكمال مباريات 

التصفيات اآلســيوية املؤهلة لــكأس العالم في قطر 
٢٠٢٢ وكأس آسيا في الصني ٢٠٢٣.

ويلعب منتخبنا الوطني مباراتني مهمتني وصعبتني 
مع استراليا واألردن يومي ٨ و١٣ أكتوبر املقبل في حال 
عدم تأجيلهما من قبل االحتاد اآلسيوي، في استراليا 
والكويت لتحديــد موقفه من التأهل كأفضل ثان عن 
مجموعته الثانية حيث باتت استراليا املتصدرة بـ ١٢ 
نقطــة األقوى خلطف بطاقة التأهل، في حني يتنافس 
منتخبنا واألردن ولكل منهما ١٠ نقاط على البطاقة الثانية 
وقد تكون حظوظ «األزرق» أفضل حيث ان مباراتهما 
معا ستكون على ملعبه وبني جماهيره لكنها لن تكون 
مؤكدة فكم من مرة خرج منتخبنا من التصفيات وهو 

يلعب على أرضه.
املــدرب الوطني ثامر عناد الــذي أتى بديال للمدرب 
الكرواتي روميو يــوزاك وقاده في بطولة كأس اخلليج 
األخيرة في ديسمبر املاضي في قطر من بني عدة مدربني 
وطنيني أشرفوا على تدريب منتخبنا الوطني من بينهم 
صالــح زكريا ومحمد ابراهيم وجــواد مقصيد، يطمح 
عناد ألن يضــع له بصمة في هذه التصفيات وعليه ان 
يستفيد من أخطاء بطولة كأس اخلليج حيث ان مباريات 
الذهاب واإليــاب تختلف عن البطوالت املجمعة، كما ان 
اختيار الالعبني للمرحلة املقبلــة يجب أن يكون دقيقا 
وفق قناعات املدرب الفنية ومنح الفرصة لعناصر قادرة 

على التمثيل املشرف.
وعلى احتاد الكرة بعدما تعذر عليه التعاقد مع مدرب 
أجنبي بسبب الظروف الراهنة مسؤولية إعداد املنتخب 
بصورة جيدة وترتيب مباريات ودية قبل خوض املباريات 
الرسمية تكفل لالعبني إعدادا جيدا، وعليهم أال يتدخلوا 
في عمل اجلهاز الفني واختياراته كي ال نقع في األخطاء 

السابقة ذاتها.

ثامر عناد

اجلمعة بداية تدريبات الصليبخات
هادي العنزي

يبدأ الفريق األول لكرة 
القدم بنادي الصليبخات 
أول تدريباته مساء بعد غد 
اجلمعة بعــد طول توقف 
بســبب جائحة كورونا، 
والتــي تســببت بإيقاف 
دوري الدرجة األولى قبل 

أربع مراحل من انتهائه.
ويتوقــع أن يشــهد 
تدريب «األحمر» حضور 
أغلب الالعبني، باإلضافة إلى 

احملترفني الذين لم يغادروا الكويت خالل فترة التوقف بسبب 
إغالق املطارات، فيما اليزال العبان في احلجر املنزلي بعد 
إصابتهما بڤيروس كورونا املستجد، ويشرف على تدريب 
الصليبخات املدرب الوطني محمد عبيد في موسمه الثاني 

مع الفريق.

محمد عبيد

يعقوب العوضي

أكد املدير الفني لفريق كرة اليد األول بنادي النصر مناور 
دهش أن استعدادات العنابي ستبدأ فور انتهاء الفحوصات 
الطبية املتعلقة بڤيــروس كورونا، مضيفا أن لدينا برنامج 
اعداد فني وبدني للوصول الى اجلاهزية املطلوبة الستئناف 

منافسات الدوري العام.
وحول اجلهاز الفني للفريق، قال دهش: إننا لم نتعاقد مع 
مدربني جدد حتى اللحظة، حيث منلك الثقة باملدرب خلضر 

عروش وبقية مدربي املراحل السنية.
وأضاف: ان علينا اخذ احليطة واحلذر فور بدء التدريبات 
ملنع انتشار الڤيروس، مشددا على ضرورة تطبيق اإلرشادات 
الصحية وانها الســبيل لتحقيق النجــاح في عودة احلياة 

الرياضية الى طبيعتها.
ولفــت الى أن عودة الــدوري ضرورية إلتاحة الفرصة 
لكل الفرق والتحضير للموســم املقبل، لكن املشكلة تكمن 
في ضغط جــدول املباريات، حيث يجب أن يضع كل جهاز 
فني عملية تدوير الالعبني في احلسبان حرصا على توزيع 

املجهود طوال الفترة املتبقية 
من البطولة. وحتدث دهش 
عن وجود احملترف األجنبي 
أن  اليــد، مؤكدا  لعبة  في 
ضم احملترفني سيضيف 
الى الفــرق احمللية، حيث 
املنافسات  انهم سيثرون 
الفني  التوازن  ويحققون 
الفــرق، متوجها  ملختلف 
العامة  للهيئــة  بالشــكر 
للرياضة وللجنة األوملبية 
إدارة  الكويتيــة وملجلس 

نادي النصر.

بدر الرندي ورقة رابحة في صفوف «العنابي»

«يد» النصر 
تنتظر  فحوصات 

«كورونا»

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

جانب من تدريب نادي النصر 
(محمد هاشم)

ملشاهدة الڤيديو

حجي: كاظمة اتفق مع بيانكي وننتظر التوقيع الرسمي
عبدالعزيز جاسم

أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي كاظمة 
بدر حجي أن احلضور في احلصة األولى من 
تدريبات الفريق يعتبر أكثر من جيد بقيادة 
املــدرب جمال يعقوب الذي يقود التدريبات 
حلــني التعاقد مع املدرب اجلديد االســباني 
روبرتو بيانكي الذي مت االتفاق على قيادته 
للبرتقالي لكن لم يتم التوقيع معه بشــكل 

رسمي حتى اآلن.
وأضاف حجي أن املدرب بيانكي لديه الكثير 
من املعلومات عن البرتقالي نظرا إلى تواصلنا 
املستمر معه طوال الفترة املاضية وقد حدد 
نقاط القوة والضعف خالل الفترة املاضية.
وعن الرباعي املستبعد في املوسم املقبل 
مشــاري العازمي وناصر الوهيب وسلطان 
صلبــوخ وعبــداهللا الظفيــري وما صاحب 
استبعادهم من تفاعل إعالمي، قال حجي ان 
هناك وجهات نظر مختلفة، لكن ليتأكد اجلميع 

أن الالعبني هم أبناء نادي كاظمة ونشأوا فيه 
لذلك فالنادي لن يكون عنهم ببعيد سواء أثناء 
تكرميهم أو من خالل إعارتهم، مشيرا إلى ان 
الكثيرين حتدثــوا في األمر لكن ال يعرفون 
احلقيقــة، وهناك من انتقد وله احلرية لكن 

هذا االنتقاد كان شخصانيا.
وحــول مــا إذا كان االســتبعاد إداريا أو 
فنيا قال: بصفة عامة ال يوجد شــيء رسمي 
بخصوص هذا املوضوع بشأن استبعادهم، 
لذلك لكل حادث حديث وهؤالء أبناء النادي 
وسيتم تكرميهم كما ذكرت تكرميا يليق بهم.
وعن احملترفني أكد أن التعاقدات ستكون 
بالتنســيق مع املدرب الذي سيشــاهد وهو 
من سيحدد النقص واألماكن التي يرغب في 
تدعيمها وبال شك ستكون لنا وجهة نظر إذا 
ما كان الالعب في املســتوى، مشيرا إلى أن 
كاظمة وباقي األندية بشكل عام مرت بتجربة 
غيــر جيدة في املوســم املاضي فيما يخص 

احملترفني وذلك بسبب الظروف املادية.

أشار إلى أن اختيار احملترفني بيد املدرب

العنزي وصفر وحمدان في تدريبات العربي
مبارك اخلالدي

شارك العبو الفريق االول لكرة القدم بالنادي 
العربي جمعة العنزي ومحمد صفر وحســن 
حمدان في تدريبات االخضر بعد شفائهم من 

ڤيروس كورونا.
وكان النادي قد اعلن في وقت سابق اصابة 
للبروتوكول  بالڤيروس وخضوعهم  الثالثي 
العالجي اخلاص، واجرى الالعبون الفحوصات 
مجــددا والتي اثبتت خلوهم مــن الوباء مع 
تزويدهم بالشهادات الطبية الالزمة والتي على 
اثرها انضموا الــى التدريبات بقيادة املدرب 
الوطني احمد العثمان ومســاعده يوســف 

الرشيدي.

وكانت تدريبات االخضر قد انطلقت مساء 
االحد املاضي بحضور ٢٠ العبا وسط اجراءات 

احترازية مشددة.
وفي جانب آخر، عادت مفاوضات االدارة 
الفنية مع االسباني تشــافي توريس وسط 
مؤشرات على وجود توافق بني الطرفني بعد 
جتاوب الالعب مع شروط النادي اجلديدة، اذ 
من املقرر ان يعود الالعب الى البالد حال فتح 

املجال اجلوي امام حركة السفر.
إلى ذلك تسعى ادارة الفريق الى االنتهاء من 
اجراءات التفرغ الرياضي لعدد من الالعبني من 
بينهم الظهير محمد فريح الذي اليزال مرتبطا 
بجهة عمله، األمر الذي حال دون دخول الالعب 

تدريبات الفريق املستأنفة مؤخرا.

بعد شفائهم من ڤيروس كورونا

عطوان: محاوالت العودة للكويت لم تنجح
اكد العب خط وسط نادي الكويت واملنتخب 
العراقي أمجد عطوان رغبته في االستمرار مع 
«األبيض» في املوسم املقبل، بالرغم من تلقيه 
العديد من العروض االحترافية، مبينا أن قيود 
الفريق  السفر منعته من االلتحاق بتدريبات 

بسبب جائحة كورونا.
وقال عطوان فــي تصريح لوكالة األنباء 
العراقية إنه تلقى اكثــر من عرض احترافي 
خارجي باإلضافة الى اتصاالت محلية أخرى 
من اجل االنتقال، لكن جميع تلك العروض لم 
تأخذ الطابع الرسمي، مبينا أن رغبته تنصب 
باالستمرار مع فريقه الكويت الذي يضم في 
صفوفه نخبة متميزة من الالعبني ويشرف 
على تدريبــه جهاز فني محنك وتقوده إدارة 

مثالية تعمل دائما من اجل تذليل جميع املعوقات 
وتهيئة السبل املمكنة للنجاح. وأضاف ان الوقت 
احلالي ال يسمح بالعودة إلى الكويت وااللتحاق 
بالفريق، بســبب تقييد حركة السفر اجلوية 
والبرية مع الكويت بســبب جائحة ڤيروس 
كورونا، مشيرا الى محاولة إدارة النادي قبل 
أســبوعني للحصول على إذن بعودته لكنها 
لم تنجح. وأشــار عطوان الى أن جتربته في 
املوسم املاضي مع نادي الكويت كانت ناجحة 
متاما بشهادة جميع املعنيني وأصحاب الشأن 
الكروي، بالرغم من عدم جاهزيته بصورة تامة 
بســبب اإلصابة التي أملت به في الفترة التي 
سبقت االنتقال إلى «األبيض» وشهدت غيابه 

فترة طويلة عن املالعب.

أكد تلقيه عروضاً احترافية لكنه فّضل «األبيض»

إصابات «كورونا» ترتفع بني الرياضيني إلى ١٤٨ حالة
مبارك اخلالدي

ارتفعــت إصابات الرياضيــني الكويتيني 
بڤيــروس كورونا إلــى ١٤٨ حالة بعد إعالن 
الهيئة العامة للرياضة امس عن تســجيل ١٦ 
حالة إيجابية جديدة مت اكتشافها يومي األحد 
واالثنني املاضيني. وكانت اللجنة الطبية مبركز 
الطب الرياضي قد أجرت الفحوصات اخلاصة 
بأخذ ٣٩٨٣ مسحة من الرياضيني بلغت احلاالت 
السلبية منها ٣٦٠٦ فيما بلغت اإليجابية ١٤٨، 
وكانت احلــاالت غير الواضحة والتي حتتاج 

الى إعادة فحص ٢٢٩ حالة.
وفي جانب آخر، قامت إدارة الطب الرياضي 
امس بتعقيم صالة استقبال الالعبني واإلداريني 
فور االنتهاء من عملية الفحص، حيث أعلنت 
اإلدارة عن اســتمرارها في مهام عملها حتى 
نهاية األســبوع اجلاري لالنتهاء من فحص 

كل الرياضيني.
اجلدير بالذكر ان اللجنة األوملبية الكويتية 
قررت في وقت سابق منع دخول الرياضيني 
املتخلفني عن إجراء الفحوصات الى املنشآت 

الرياضية حرصا على سالمة اجلميع.

نتائج فحص الرياضيني استعدادا لعودة التدريبات الرياضية

يوم  االثنني ٦ يوليو ٢٠٢٠ املجموع منذ بداية الفحوصات  

٣٩٨٣عدد املسحات١٧٤عدد املسحات

١٤٨احلاالت اإليجابية٦احلاالت اإليجابية

٣٦٠٦احلاالت السلبية١٦٧احلاالت السلبية

حاالت غير واضحة
حاالت غير واضحة١(حتتاج إلى إعادة بعد ٣ أيام)

٢٢٩(حتتاج إلى إعادة بعد ٣ أيام)

(محمد هاشم) ملشاهدة الڤيديوتدريب نادي كاظمة وفي اإلطار بدر حجي متحدثا لـ «األنباء»  

يحيى حميدان

عاود فريق كرة الصاالت بنادي الكويت 
تدريباته مساء أول من امس، بعدما أثبتت 
الفحوص الطبية اخلاصة بـ «كوفيد-١٩» 
خلو جميع أعضائه من أي نتائج إيجابية، 
على الرغم من عدم وجود مشاركات تخص 
«األبيــض» على املدى القريب.  وقال مدير 
الفريــق طالل الفهد فــي تصريح خاص لـ 
«األنباء» أن انطالق التدريبات جاءت إلنهاء 
حالــة الركود التي عاشــها الالعبون خالل 
األشهر اخلمسة املاضية تقريبا، مشيرا إلى أن 
الهدف االول كان هو استعادتهم للحساسية 

على الكرة بعد فترة طويلة من التدريبات 
املنزلية عبر «الڤيديو»، إال أنها غير كافية 
حســب وجهة نظره.  وبني الفهد ان مدرب 
فئة الشباب (حتت ١٩ سنة) بالنادي مبارك 
احلسيني ومدرب الناشئني (حتت ١٧ سنة) 
رائد عبدالرزاق سيقودان التدريبات خالل 
الفترة احلالية لوجود الطاقم الفني املكون 
من املدرب االسباني روميرو وااليطاليني دافو 
(مساعد املدرب)، ولويس (مساعد املدرب 
ومدرب احلراس)، في بالدهم.  وأشار إلى 
أن أقرب مشاركة لـ«االبيض» حسب الواضح 
أمامنا حاليا هي بطولة األندية اآلســيوية 
املرشــح لها ان تقام في الكويت أو دبي أو 

تايلند في شهر ديسمبر املقبل.  ومتنى الفهد 
من جلنة الصاالت والشواطئ باحتاد الكرة 
االجتماع مع مديــري الفرق خالل املرحلة 
احلاليــة للتباحث حول إمكانية اســتمرار 
املوسم املاضي أو إنهائه، ولوضح املواعيد 
املقترحة للعودة من جديد حتى وان كانت 
في يناير على سبيل املثال وذلك ألننا بحاجة 
ملعرفة كل هذه األمور لوضع خططنا بالشكل 
املناســب.  ويعتبر «االبيــض» أول فريق 
كرة صاالت يباشــر تدريباته عقب إيقاف 
النشــاط في فبراير املاضي بســبب خطط 
الدولة للحد من انتشار ڤيروس «كورونا» 

املستجد في البالد.

«أبيض الصاالت» يبدأ تدريباته وسط رؤية ضبابية

تدريبات خفيفة في اليوم االول (املركز االعالمي بنادي الكويت)

عبدالكرمي: النصر يتدرب في ظروف استثنائية
أكد املعاناة من درجة احلرارة العالية

عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي النصر أحمد عبدالكرمي 
في تصريح لـ «األنباء» إن تدريبات فريقه انطلقت بعد إجراء املسحات 

الطبية جلميع الالعبني وأعضاء اجلهازين الفني واإلداري 
واتخاذ جميع االجراءات االحترازية األخرى التي أوصت 
بها اللجنة الثالثية، مشــيرا إلــى أن التدريبات تعتبر 
استثنائية في الوقت احلالي، السيما أنها تقام في وقت 
مبكر وفي درجة حرارة عالية قبل فترة احلظر اليومي 
التي تبدأ في الثامنة مســاء، لذا نحن نحرص على أن 
تكون هناك اجراءات صحية وقائية لالعبني ألن صحة 

اجلميع أهم من الرياضة.
وبني عبدالكرمي أن احلضور في الوقت احلالي يعتبر 
جيدا لعدة أسباب منها وجود العبني في احلجر املنزلي، 
وكذلك ننتظر وصول احملترفني الذين لم يحدد لهم موعد 
بعد حتى اآلن لالنضمام للتدريبات باإلضافة إلى اضطرار 

اكثر من العب لعدم احلضور بسبب ظروف العمل.
وأضاف أنه سيقوم برفع رمت التدريبات من ناحية 

اللياقة البدنية شيئا فشيئا حلني الوصول للحالة املطلوبة التي يسعى 
من خاللها ملنافسة على جميع البطوالت. متمنيا أن يرفع هذا البالء 

وأن مين اهللا بالسالمة على اجلميع حتى زوال هذا الوباء.

أحمد عبدالكرمي


