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»اآلسيوي« 
يدرس فتح باب 

القيد استثنائيًا 
بـ »دوري األبطال«

الدوحة - فريد عبدالباقي

يعقد املكتب التنفيذي لالحتاد اآلســيوي 
لكرة القدم، برئاســة البحريني الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة اجتماعا حاسما 15 يوليو 
املقبل إلصدار قرار بفتح الباب لتقدمي املساعدة 
لكافة األندية بالقارة اآلسيوية، نظرا للظروف 
االستثنائية التي مرت على اللعبة بسبب جائحة 
ڤيروس كورونا، وذلك عبر الســماح لألندية 
بتقدمي قوائم جديدة، من خالل إجراء تعديالت 
أو تغييرات في القائمة القدمية التي مت تسليمها 
خلوض نســخة 2020 من دوري األبطال في 
يناير املاضي، قبل توقــف البطولة منتصف 

شهر مارس املاضي.
وكانت جلنة املسابقات في االحتاد اآلسيوي، 
حددت 15 أغسطس املقبل، موعدا لرفع القائمة 
اآلســيوية األولية اجلديدة للفرق 32 املشاركة 
في الــدور األول التي تضم 30 العبا فقط من 
أجل اعتمادها، سواء شهدت تغييرات كبيرة أو 

محدودة، حتى قبل أسبوعني من انطالق مؤجالت 
البطولة اآلسيوية، والتي ستقام بنظام البطولة 
املجمعة للغرب من 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 
املقبلني.. كما اعتمد االحتاد اآلســيوي تعميم 
االحتــاد الدولي لكرة القدم »الفيفا«، بإجراء 5 
تبديالت فقط خالل املباريات اخلاصة بالبطولة، 

وليست 8 كما تردد مؤخرا.
إلى ذلك، تترقب القــارة الصفراء يوم 23 
اجلاري لتحديد مســتقبل النسخة احلالية من 
دوري األبطال، حيث سيعقد املكتب التنفيذي 
اجتماعا استثنائيا عبر االتصال املرئي ملناقشة 
التوصيات النهائية التي ستقدمها جلنة املسابقات 
بخصــوص إقامة اجلــوالت املتبقية من دور 
املجموعات ودور ثمن النهائي ودور ربع النهائي 
ودور نصف النهائــي بنظام التجمع في دولة 
واحدة خالل الفترة من 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 
املقبلني، من أجل اعتمادها وإعالن القرار النهائي 
من خالل إصدار جدول كامل جلميع املباريات 
والكشف عن الدولة التي ستستضيف املنافسات.

األهلي يحسم صفقة طاهر
القاهرة - سامي عبدالفتاح

جنح النادي األهلي في 
التعاقد مع اجلناح األيسر 
لنــادي املقاولــون العرب 
الالعب  واملنتخب االوملبي 
طاهر محمــد طاهر ملدة 5 
سنوات، وذلك باتفاق مباشر 
بني محمود اخلطيب رئيس 
النادي األهلي، ومحســن 
املقاولون،  صالح رئيــس 
حيث بلغــت قيمة الصفقة 
21 مليون جنيه إلى جانب %15 
نسبة يحصل عليها املقاولون 
من إعادة بيــع الالعب في 
املستقبل، كما أعلن النادي 
عن التجديد حلارسه الدولي 
محمد الشناوي ملدة 5 مواسم 
مقبلة، وكذلك للمدافع سعد 

سمير ملدة 3 سنوات.
إلى ذلــك، تلقى نادى 
تأكيدات من جنمه  الزمالك 
التونسي فرجاني ساسي 
الفريق األول  العب وسط 

لكــرة القدم بعودته اليوم إلــى القاهرة قادما 
من تونس، متهيدا لالنتظام مع الفريق، حيث 
أشارت مصادر في النادي ان الالعب قد يرافقه 
مواطنه حمزة املثلوثي الظهير األمين للصفاقسي 
التونســي بعد توقيعه للفارس األبيض، حيث 
سيخضع للكشف الطبي إلنهاء إجراءات انضمامه 
للنــادي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده 

مع ناديه التونسي.
وخضع العبو الزمالك امس الجراء املسحة 
الثانية للكشف عن ڤيروس كورونا املستجد 
»كوفيد 19«، فيما أمت األهلي املسحة الثالثة بنجاح.

ومبوازاة ذلك، أعلنت جلنة املسابقات باحتاد 
الكرة املصري تقدمي بداية اســتئناف الدوري 

املصري 24 ســاعة، لتكون يوم 6 أغسطس 
املقبل بناء على طلب األمن النشغاله بانتخابات 

مجلس الشيوخ املصري.
وتعقد املسابقات مؤمترا صحافيا األسبوع 
املقبل، إلعالن التعديالت على نظام مســابقة 
الدوري التي سيتم استئنافها في أغسطس املقبل 
في ظل الضوابط اجلديدة للتعايش مع ڤيروس 
كورونا وتنفيذا لتعليمات االحتاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا«، خاصة فيما يتعلق بزيادة قوائم 
الفرق فــي مباريات الدوري لتصبح 20 العبا 
بدال من 18 العبا كما كان احلال من قبل، وكانت 
اللجنة اخلماســية قد وافقت على زيادة عدد 
التبديالت في املباراة الواحدة خلمسة تغييرات.

الزمالك ينتظر عودة ساسي وانضمام املثلوثي

العهد يضم احلارس مصطفى مطر
بيروت - ناجي شربل

تشــهد ســوق انتقاالت العبي كرة القدم 
اللبنانيني حركة داخلية، تقتصر على الالعبني 
احملليني في ضــوء قرار االحتاد اللبناني لكرة 
القدم قصر املوســم املقبل 2020 - 2021 على 
املقيمني في  اللبنانيني والفلسطينيني  الالعبني 
لبنــان )العب واحد في كل فريــق مع إمكانية 

تبديله بالعب آخر أثناء املباراة(.
ونشطت الفرق في اإلفادة من هذه السوق، 
البعض مثل نوادي املقدمــة لتعزيز صفوفها 
سعيا الى التنافس على األلقاب، والبعض اآلخر 
شأن غالبية الفرق، لإلفادة من حتقيق عائدات 
مالية جراء التخلي عن عدد من العبيها لتأمني 

ميزانية املوسم اجلديد.
الالفت هي الهجمة غير املسبوقة على حراس 
املرمى، علما ان هذا املركز يقتصر على الالعبني 
اللبنانيني، بعد قرار قدمي من احتاد الكرة اللبناني 
يعود الى أواخر تسعينيات القرن املاضي، قضى 
مبنع االستعانة بحراس مرمى أجانب، نظرا الى 
تفشي ظاهرة احلراس العرب واألجانب بني الفرق 

في الدرجتني األولى والثانية في تلك احلقبة.
العهد حامل اللقب في املواسم الثالثة املاضية 
وبطل مسابقة كأس االحتاد اآلسيوي 2019، ضم 
الى صفوفه حارس مرمى السالم زغرتا مصطفى 
مطر، الذي سبق له ارتداء قميص منتخب األرز 

من غير ان يفرض نفسه أساسيا.
وسيحل مطر بدال من احلارس مهدي خليل 
الذي يخوض جتربة احترافية ناجحة مع فريق 

زوب أهان االيراني للموسم الثاني تواليا.
النجمة بدوره يسعى الى ضم حارس مرمى 
شباب الساحل علي حالل، املوضوع على الئحة 
االنتقاالت في ناديه اثر خالف مع اجلهاز الفني 
املوسم املاضي. وسيكون احلارس اجلديد »حالل« 
مشــكلة في النجمة، الذي يواجه صعوبة في 
االحتفــاظ بحارس مرماه املقيم في الســويد 
عباس حسن، والذي تقدم مبقاضاة الفريق دوليا 
لتحصيل عائدات له بالدوالر األميركي. وينتظر 

النجمة عودة حارسه علي السبع الذي عانى كسرا 
في قدمه مع املنتخب الوطني املوسم املاضي.

كذلك يسعى االنصار الى ضم حارس مرمى 
التضامن صور الواعد هادي مرتضى، ليشغل 
هذا املركز مع املوهوب نزيه أسعد الذي التحق 
باألنصار املوسم املاضي قادما من فريق طرابلس.

بينما متكن البرج الذي يقوده املدير الفني 
القديــر محمد الدقة من احلصول على خدمات 
احلارس محمد حمود )40 سنة( من العهد، معززا 
صفوفه بالعب من أهل اخلبرة في هذا املركز.

الى العبي حراسة املرمى، تنشط الفرق في 
احلصول على خدمات العب من هنا وآخر من 
هناك. إال أن األنظار تتجه الى العبي االنتشار 
املمكن ان يحدثوا فارقا مع الفرق، في حال متكن 
األخيرة من احلصول على خدمات املميزين منهم، 
والذين يشترطون احلصول على عملة صعبة، 

أي الدوالر األميركي للتوقيع للفرق.
وفي هذا السياق، وفي الشأن احمللي، شارف 
االنصار على احلصول على خدمات املهاجم كرمي 
درويش من االخاء األهلي عاليه، ليلعب الى جانب 
حسن معتوق، بينما قرر كل من الصفاء وشباب 
الساحل وشباب البرح والتضامن صور إطالق 
التمارين بعد طول غياب، وهذا يعني أن غالبية 
نوادي الدرجة األولى ستشــارك في البطوالت 

الرسمية في املوسم اجلديد.

العب األهلي عمرو السولية يخضع للمسحة الثالثة

مبارك اخلالدي

ارتفعت اصابات الرياضيني الكويتيني 
بڤيروس كورونا الى ١٥١ اصابة وذلك بعد 
اعــان الهيئة العامــة للرياضة امس عن 
اكتشاف ٣ اصابات جديدة اثر الفحوصات 
واملسحات الطبية التي مت اخذها يوم امس 
االول الثاثاء والتى تضمنت اخذ ١١٤ مسحة 
طبية كانت احلاالت السلبية منها ١١١ فيما 

جاءت احلاالت االيجابية ٣ حاالت فقط.
اجلديــر بالذكــر ان ادارة مركز الطب 

الرياضــي متكنت حتى يــوم الثاثاء من 
اخذ عدد ٤٠٩٧ مسحة طبية مختلفة كان 
اجمالي احلاالت الســلبية منها ٣٧١٧ فيما 
بلغت احلــاالت االيجابية ١٥١، كما جاءت 
احلاالت غير الواضحة والتي حتتاج الى 

اعادة فحص ٢٢٩ حالة.
وفي جانب آخر، تتواصل الفحوصات 
الطبية اليوم اخلميس في اطار خطة فحص 
الاعبني واالداريني والعاملني في االندية 
واالحتادات الرياضية متهيدا الســتئناف 

التدريبات وعودة النشاط الرياضي.

نتائج فحص الرياضيني استعدادا لعودة التدريبات الرياضيةإصابات الرياضيني بكورونا تتجاوز الـ ١٥٠

املجموع منذ بداية الفحوصاتيوم الثالثاء 7 يوليو 2٠2٠

٤٠٩٧عدد املسحات١١٤عدد املسحات

١٥١احلاالت اإليجابية٣احلاالت اإليجابية

٣٧١٧احلاالت السلبية١١١احلاالت السلبية

حاالت غير واضحة
حاالت غير واضحة٠)حتتاج إلى إعادة بعد ٣ أيام(

٢٢٩)حتتاج إلى إعادة بعد ٣ أيام(

املزيدي: العربي ال يشعر بالقلق من إصابات »كوفيد - ١٩«
مبارك اخلالدي

قلــل أمــني الســر العــام 
بالنادي العربي فؤاد املزيدي 
من التداعيات السلبية إلصابة 
عضوي مجلس إدارة النادي 
علي حسني النصر وإسماعيل 
حبيب ومدير لعبة كرة اليد 
بالنادي حسن الشطي وبعض 
الاعبني بڤيــروس كورونا 

املستجد »كوفيد - ١٩«.
وقال املزيدي في تصريح 

خاص لـ »األنباء« اننا نتمنى 
السامة والعافية لزمائنا في 
مجلــس اإلدارة ومدير لعبة 
كرة اليد والاعبني املصابني 
العــارض  وان يتجــاوزوا 
الصحــي مبعنويــات عالية 
والعودة الى ممارسة أعمالهم.
وأضــاف اننا ال نشــعر 
بالقلق جراء هذه اإلصابات 
وهلل احلمد عاد عضو مجلس 
اإلدارة علي اتش الى ممارسة 
أعماله بعد ان من اهلل عليه 

اإلدارة عبدالعزيز عاشــور 
املجلــس  أعضــاء  وبقيــة 

ومديري األلعاب والفرق.
وختم املزيدي تصريحه 
بالقول اننا نتمنى ان تتجاوز 
الكويت هــذه اجلائحة بأقل 
قــدر مــن اخلســائر وكذلك 
كافة دول العالم واإلنسانية 
جمعاء، الفتا الى اســتمرار 
النادي في نشــاطه اليومي 
تنفيــذا لقــرار إعــادة فتح 
األندية وممارسة التدريبات.

بالشفاء، كما جتاوز عدد من 
العبي الفريق األول لكرة القدم 
العارض الصحي وباشــروا 
تدريباتهم مبعنويات عالية 
في إشارة الى إمكانية جتاوز 
هذا العارض من خال االلتزام 

بالتعليمات الصحية.
وذكر املزيدي انه ال توجد 
حاليا اي اجتماعات مرتقبة 
ملجلــس اإلدارة وكل األمور 
اإلدارية والفنية تلقى االهتمام 
واملتابعة من رئيس مجلس  فؤاد املزيدي

مبارك اخلالدي

استأنف حكام كرة القدم العاملون باالحتاد الكويتي 
لكرة القدم تدريباتهم عصر امس في ستاد املرحوم 
عبدالرحمــن البكر باحتاد الكرة، حيث تولى قيادة 
التدريبات احلكم الدولي الســابق ومدرب احلكام 

قاسم حمزة.
اجلدير بالذكر ان عــددا كبيرا من حكام الكرة 
اجتازوا الفحوصات الطبية املقررة حسب البروتوكول 
الصحي متهيدا الســتئناف النشاط الرياضي 15 
أغسطس املقبل، حيث من املقرر ان تتواصل تدريبات 
احلكام حتى في األيام املقبلة متضمنة محاضرات 
فنية عبر تقنية االتصال للمرئي ملراجعة التطورات 
اجلديدة على قانون كرة القدم اجلديد وتعديالته والذي 
من املقرر ان يتم العمل به فور استئناف النشاط.

احلكام اجتازوا الفحوصات.. واستأنفوا تدريباتهم

هادي العنزي

اعتــذر املــدرب الســوري يبرم 
خوجاجيان عن االســتمرار بتدريب 
الفريق األول لكرة السلة بالنادي العربي 
للموسم 2020-2021، وذلك بعدما جددت 
به الثقة إدارة النادي للموسم الثاني 
تواليا، إثر قيادته لـ »األخضر« املوسم 
املاضي وحتقيق مراكز متقدمة في 
الدوري العام، وحتقيقه املركز اخلامس 
في دوري الستة املمتاز، حيث جاء 
االعتذار عن تولي املهمة ألســباب 

خاصة. 
وأكــد يبــرم خوجاجيان في 
تصريح خاص لـ »األنباء« أنه يفضل 

العمل مع املراحل السنية، عوضا عن تدريب 
الكبار، وذلك ألسباب عدة منها قدرته على 
تقدمي أفضل ما لديه مع الالعبني الشــباب 
والناشئني، وتطوير قدراتهم الفنية والبدنية، 
بينما يخضع العمل مع الفرق األولى عادة إلى 
اعتبارات عدة، الفتا إلى أن »سلة« األخضر 
بجميع مراحلها السنية واعدة وقادرة على 
املنافسة والفوز بالبطوالت واملراكز األولى 

في املوسم املقبل.
وقد حرمــت جائحة كورونــا املدرب 
التتويج بلقب  الســوري خوجاجيان من 
دوري حتت 17 ســنة مع ناشئي العربي 
املوسم املاضي، بعدما توقفت البطولة في 
مراحلها األخيرة، وكان األخضر متصدرا 

للترتيب دون خسارة.

خوجاجيان يعتذر عن عدم تدريب »سلة األخضر« 

عواد لـ »االنباء«: فترة اإلعداد ليست كافية 
و4 وديات لـ »الساملية« لرفع اجلاهزية

هادي العنزي

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي الساملية سلمان 
عواد في تصريح لـ»األنباء« أن إعداد »السماوي« يتطلب خوض 
4 مباريات ودية قبل البدء مبنافســات املوسم املقبل، مضيفا: 
وضعنا برنامجا متكامال لتحضير الفريق بدنيا وفنيا، مع األخذ 
في االعتبار الفترة الطويلــة التي قضاها الالعبون بعيدا عن 
املالعب والتي تصل إلى 4 أشهر كاملة والظروف االستثنائية 

املصاحبة لها من حجر منزلي وإجراءات صحية يومية.
وذكــر أن تلك الفترة تعد طويلة على الالعبني وعليه يجب 
التدرج في احلصص التدريبيــة اليومية منعا إلرهاقهم بدنيا 
وحرصا على عدم وضع مجهود إضافي عليهم حتاشيا لإلصابة، 
الفتا إلى أن مباريات السماوي الودية يتوقع أن تكون أيام 17 
و22 و30 يوليو اجلاري، فيما ستكون املباراة الودية األخيرة 

بعد عطلة عيد األضحى املبارك.
وذكر عواد أن أهداف الساملية واضحة ومحددة، و»املتابع 
للمواسم الكروية الستة األخيرة يعرف جيدا أن الساملية منافس 
دائم على املراكز األولى في جميع البطوالت، وهو ما نسعى له 
حاليا سواء على بطولة الدوري للموسم 2019-2020، أو كأس 
األمير الذي تنتظرنا فيه مواجهة صعبة مع الكويت في الدور 
ربع النهائي، وكذلك املنافسة في بطوالت املوسم املقبل، والذي 

ينطلق بدوري التصنيف ومن ثم دوري الدرجة املمتازة«.
وأشاد عواد باحلضور اجليد لالعبني في تدريباتهم اليومية 
والتزامهم بكل التعليمات الفنيــة خالل احلصص التدريبية، 
الفتا إلى أن فترة اإلعداد ليست كافية بالقدر املطلوب، وعليه 
فإن األمر يتطلب مزيدا مــن االنضباط من اجلميع للوصول 
إلى اجلاهزية البدنية والفنية املطلوبني، والتي لن تتجاوز %85 

في أفضل األحوال.
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