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الساحل يبدأ مكتمل الصفوف بـ ٢٨ العبًا
هادي العنزي

انطلقت  بحضور ٢٨ العبا، 
مساء أمس األول تدريبات الفريق 
األول لكرة القدم بنادي الساحل 
بقيادة املدرب الوطني يوســف 
جالي ومساعده محمد خلف، بعد 
توقف أربعة أشهر متواصلة بسبب 
جائحة كورونا.  وقسم الالعبون 
التباعد  إلى مجموعات لتحقيق 
التدريبية  أثناء احلصــة  بينهم 
األولى، التي جاءت خفيفة بدنيا 
مراعيــة لفترة التوقف الطويل، 
ولعدم إرهــاق الالعبني بأحمال 
إلى إصابتهم،  بدنية رمبا تؤدي 

على أن يتم رفعها تدريجيا خالل األيام املقبلة، 
وغاب عن التدريب األول مدرب اللياقة البدنية 
اإليطالي لوكا لتواجــده خارج البالد، والالعب 
خليفة صلبوخ ألســباب خاصة. وأشاد مدير 
الساحل يوســف الفضلي لـ«األنباء» بحرص 
الالعبني على التزامهم الكامل باحلضور في أول 
يوم تدريبي، مما يؤكد رغبتهم الكبيرة في عودة 
النشاط الكروي، وعزميتهم على رفع جاهزيتهم 
ألفضل مستوياتها قبل انطالق املراحل املؤجلة 
لدوري الدرجة املمتــازة بوقت كاف، مضيفا: 
«احلضور طيب، وقــد اجتمعنا بالالعبني قبل 
بداية التدريب، وأخطرناهم بضرورة اتباع كافة 
التعليمات الصحية واإلرشادات الوقائية، كما قمنا 
بتوزيع كمامات وقفازات، وجهزنا غرفة الالعبني 
بكل املستلزمات الصحية واملطهرات للسالمة 
العام، وبتعاونهم جميعا ســنمضي بتدريبات 

آمنــة»، الفتا إلى أن فحص «املســحة» جاءت 
نتيجته سلبية جلميع الالعبني.  وأكد الفضلي 
أن مبادرة الهيئة واللجنة األوملبية بالتعاون مع 
وزارة الداخلية بشأن استثناء الالعبني واألجهزة 
الفنية واإلدارية من حظر التجول حتى الساعة 
احلادية عشرة مساء تستحق التقدير، وتخفف 
كثيرا عن الالعبني بالدرجة األولى، ومتنح املدربني 
وقتا أطول لتدريب فرقهــم، عوضا عن إنهاء 
التدريبات في السابعة، وهو ما كان يتسبب مبعاناة 
كبيرة لالعبني، حيث يتدربون في أجواء حارة ال 
تساعدهم على التدرب بالشكل األمثل، كما أنها 
تؤدي إلى إرهاقهم سريعا. وأشار الفضلي الى 
أن فريق الساحل يسعى خالل املوسم املقبل إلى 
تأكيد جدارته باللعب ضمن فرق الدوري املمتاز، 
وتقدمي أفضل املستويات، وسيكون أفضل من 

املوسم املاضي بكثير.

(محمد هاشم) املدرب الوطني يوسف جالي يشرف على التدريب األول للساحل 

يوسف الفضلي متحدثا للزميل هادي العنزي

مبارك اخلالدي

أعلنت إدارة نادي الشباب قبول 
اعتذار املدرب الوطني خالد الزنكي عن 
عدم قيادة الفريق األول لكرة القدم، 
كما أعلنت اإلدارة وبشــكل مفاجئ 
االستغناء عن محترفي الفريق اخلمسة.

وشكر نائب رئيس جهاز كرة القدم 
علي كنكوني الزنكي على كل املجهودات 
التي بذلها مع الفريق والنادي، مؤكدا 
انه كان مبنزلة األب واألخ لكثير من 
الالعبني واالداريني طوال سنوات عمله.

وكان الزنكي قد تقدم بكتاب اعتذار 
عن عدم استكمال مهمته مع الفريق 

وذلك ألسباب صحية، ما دعا إدارة النادي الى البحث 
عن مدرب بديل من احدى دول أوروبا. وفي ذات 
السياق، أعلنت إدارة النادي وبشكل مفاجئ إنهاء 

تعاقدها مع احملترفني اخلمسة 
ابراهيمــا غــاي ودوجالس 
وعبدالقادر فال وساجن بيير 

والغاني اتينجاه.
إدارة  أن  بالذكــر  اجلدير 
النادي قررت في وقت سابق 
استكمال ما تبقى من منافسات 
املوســم احلالي اعتمادا على 
الالعبني الوطنيني، على أن يتم 
اختيار العبني محترفني بعد 
إمتام التعاقد مع مدرب جديد 
ووصوله الى البالد والتعرف 
على رغباتــه وتوجهاته فيما 
يتعلق مبلف الالعبني احملترفني.

الى ذلك قرر اجلهاز اإلداري استئناف تدريبات 
الفريق غدا السبت بقيادة املدربني املساعدين في 

اجلهاز الفني يعقوب سعد ومالك جون.

حكمت محكمــة التحكيم الرياضي «كاس» 
لصالح نادي الكويت في القضية املرفوعة من 
الالعب الكولومبي جايرو بالومينو أمام جلنة 
املنازعات في االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، 
وذلك بعدما ادعى أن «األبيض» لم يسدد رواتبه. 
وكان االحتاد الدولي قد حكم لصالح بالومينو، 
على الرغم من عدم وجود عقد مع الالعب وعدم 
التحاقــه بالفريق في أي مرحلة، إال أن «فيفا» 
اعتبر العرض املرسل إلى الالعب مبنزلة عقد، 
وبناء عليه حكم له رغم أن العرض كان مشروطا 
بعدة شروط لم ينفذ الالعب أيا منها، األمر الذي 
دفع «األبيض» للطعن على القرار باتباع الطرق 
القانونية أمام «كاس» التي ألغت قرار «فيفا»، 

بل وغرمت بالومينو.

إصابات الرياضيني بـ«كورونا» ١٦٣ حالة
مبارك اخلالدي

أعلنت الهيئة العامة للرياضة امس اخلميس 
ارتفاع حاالت اإلصابة بڤيروس كورونا بني 
الرياضيني الكويتيني الى ١٦٣ إصابة بعد اكتشاف 
٦ حاالت جديدة نتيجة للفحوصات التي أجريت 
يوم األربعاء. وكانت إدارة مركز الطب الرياضي 
قد أجرت حتى نهاية يوم عمل اول من امس 
األربعاء ١٥٥ مســحة جديدة كانت احلاالت 
اإليجابية منها ٦ حاالت فيما كانت الســلبية 

منها ١٤٩. اجلدير بالذكر ان عدد املســحات 
للرياضيني الكويتيني منذ انطالق الفحوصات 
بلغ ٤٢٥٢ مسحة، كانت احلاالت السلبية منها 
٣٨٦٦ حالة في مؤشر على ان معدل اإلصابات 

هو األقل بني رياضيي العالم.
وفي جانب آخر، علمت «األنباء» ان إدارة 
مركز الطب الرياضي تدرس متديد فترة عملها 
لألسبوع املقبل لتمكني من تبقى من الرياضيني 
ألخذ املسحات املطلوبة وكذلك إلعادة فحص 

احلاالت غير الواضحة وعددها ٢٢٩ حالة.

انطالق تدريبات برقان بصالة القصور
لالعبني قبل االنتقال الى امللعب»، 
مضيفا: «ســاهم عدم جاهزية 
القدمي في  الشباب  ملعب نادي 
تأخر تدريبات فريقنا على الرغم 
من احملاوالت املستمرة لتجهيزه 

خالل الفترة املاضية». 
وبني عزيز أن إدارة النادي 
وصلت ملراحل متقدمة في عملية 
التجديد مع احملترفني التونسي 
زياد بــن ســالم والبرازيلي 
جيوفانــي ســيلفا، فيمــا مت 
االستغناء رســميا عن الثالثي 
البرازيلي برونو ارابال والغاني 
ابراهيما كامارا واملالي اداما بالو، وجرت تسوية 
عقودهم بصفة رسمية حتى يتسنى لهم االنتقال 

الى أي وجهة يرغبون.

يحيى حميدان

أكد مديــر فريق الكرة 
بنادي برقان مصطفى عزيز 
أن الفريق باشــر تدريباته 
مساء امس في صالة مركز 
شباب القصور والتي تستمر 
اليوم كذلك قبــل أن تنقل 
ابتداء من مساء  التدريبات 
غد الســبت الى «املستطيل 
األخضر» في إطار استعدادات 
الفريق الستكمال منافسات 
املوسم احلالي. وقال عزيز: 

«اجلهاز الفني بقيادة املدرب ماهر الشمري، الذي 
مت التجديد له في املوسم اجلديد، فضل أن يستغل 
أمس واليوم في اجراء تدريبات لياقة بســيطة 

٤ أسباب وراء تأخر عودة ٧ أندية للتدريبات
أربك ڤيروس كورونا كل خطط وبرامج االندية واالحتادات العاملية واحمللية، وتسبب في إلغاء الكثير من البطوالت واملسابقات على مستوى مختلف الدول، 
اال أن البعض تريث وقرر توقيف املنافسات مؤقتا حتى تتضح الصورة، وهو ما استقر عليه احلال في الكويت والتي سمح فيها مبزاولة التدريبات بدءا من ٢٨ يونيو 
املاضي بعد األخذ باالشتراطات الصحية وإجراء املسحات الطبية لالعبني والفنني واإلداريني، اال أن ظهور عدد من احلاالت اإليجابية جعل بعض االندية تتخوف 
من انطالق التدريبات، فضال عن درجات احلرارة املرتفعة. ومع ذلك قررت أندية كثيرة استئناف التدريبات وفق االجراءات واالشتراطات الصحية ومنها الكويت 
والساملية والعربي والنصر وكاظمة وخيطان والساحل، فيما تبقت أندية لم تتدرب بعد مثل الصليبخات (اليوم) واليرموك (غدا)، وأندية أخرى لم حتدد موعد 
عودتها بعد ألسباب متفرقة كالقادسية والشــباب والتضامن واجلهراء والفحيحيل. «األنباء» أرادت الوقوف أكثر على أسباب تأخير انطالق التدريبات من خالل 
عدد من مسؤولي االندية، على الرغم من أن املوسم الكروي احلالي سيستأنف ١٥ أغسطس املقبل ورغم وجود توجه الستثناء الالعبني مبنحهم بطاقة عدم 

التعرض حتى ١١ مساء لكي تقام التدريبات في املساء جتنبا حلرارة اجلو.

مسؤولون أكدوا لـ  «األنباء» أنها تتمثل في التخوف واحلرارة املرتفعة وعمل املسحات وجاهزية املالعب

صالح اجلنفاوي ابراهيم الرومي

مصطفى عزيز

يبــدو ان تدريبات 
فريــق القادســية لن 
بســبب  بعد،  تنطلق 
عــدم رد الهيئة العامة 

للرياضــة على الكتاب 
املرســل من النادي منذ 

ما يقرب من أســبوعني، 
والذي يستفسر فيه القادسية 

عن عــدد من األمور، منها ما مت 
الرد عليه بطريقة غير مباشرة من 
خالل قرارات رسمية صدرت، مثل 
تسهيل إجراءات دخول احملترفني 
واملدربني األجانب إلى البالد وكذلك 
عمل تصاريح متتد حتى الســاعة 
١١ مساء ألداء التدريبات، ومنها ما 
لم يتم الــرد عليه مثل اإلجراءات 

االحترازية في حال 
إصابة العبني خالل 
املنافسات،  انطالق 
تفريغ  سيتم  وهل 
واإلداريني  الالعبني 
والفنيني الذين يعملون 
بالصفوف األولى ملكافحة 
ڤيروس كورونــا. وذكر 
مصدر في القادسية أن الفريق 
لم يحدد موعــد انطالق تدريباته 
حتى اآلن بشكل رسمي إال ان هناك 
توجها بان يكون في األسبوع املقبل 
على أقصــى تقدير لضيق الوقت 
التدريبات واستئناف  انطالق  بني 
املوسم، ورمبا يصدر قرار رسمي 

خالل اليومني املقبلني.

اليرموك  الكرة بنادي  قال رئيس جهاز 
ابراهيم الرومي ان تدريبات الفريق االول لكرة 
القدم ستنطلق غدا السبت على امللعبني رقم٢ 
و٣ بسبب إجراءات الصيانة على ستاد عبداهللا 
اخلليفة، مشيرا الى ان التدريبات ستكون 
حتت قيادة املدير الفني للشباب والناشئني 
حسني ياسني ومدرب احلراس أحمد دشتي 
حلني فتح املجــال اجلوي ووصول املدرب 

الصربي دراغان غافرلوفيتش ومساعده.
وبني ان جميع الالعبني واملدربني واإلداريني 
وكذلك العمال املرافقني للفريق األول قاموا 
بإجراء مســحات لڤيروس كورونا وكانت 

جميع النتائج سليمة.
إلــى ذلك، أكد الرومي أنه ال توجد نيــة للتعاقد مع اى محترف في الفترة 
احلالية ولكن جــار التواصل مع احملترف التوغولي ســينامي دوف خلوض 
املباريات املتبقية من الدوري، موضحا أنه ســيتم النظر في ملفات العديد من 

السير الذاتية للمحترفني للتعاقد مع أحدهم.

أوضح مصدر مسؤول 
بنادي الشــباب ان 
تأخر بدء التدريبات 
والذي كان مقررا له 
يوم األحد املاضي الى 
يوم غد جاء إلجراء 

مزيــد مــن عمليات 
التعقيم والعمل على توفير 

كل االشتراطات واإلجراءات 
الواردة في البروتوكول الصحي 
لضمان سالمة الالعبني والعاملني 

كافة.
وأضاف املصدر ان ما يهمنا 
فــي الدرجة األولــى هو تأمني 
سبل االحترازات الصحية، حيث 

النادي  بالفعل تعقيــم  مت 
الالعبني  وممــرات 
وأدوات  والغــرف 
التدريــب مرتــني 
واحدة،  مرة  وليس 
وذلــك بعــد ظهور 
الطبي  الفحص  نتائج 
العاملني  الســليمة لكل 
والالعبني واإلداريني ولذلك 
كان احلرص أكثر لضمان توفير 
التدريب  ان  الوقاية. مبينا  سبل 
سيكون بقيادة املدربني املساعدين 
مالك جون ويعقوب سعد ريثما 
يصل اجلهاز الفني اجلديد وهو 

من أوروبا.

أكد مدرب الفريــق األول لكرة القدم 
بنادي الصليبخات محمد عبيد ان فريقه 
ســيبدأ أولى تدريباته مساء غد السبت، 
مضيفا: لعل الســبب الوحيد وراء تأخر 
التدريبات يتمثل بتعقيم منشآت النادي، 
والذي انتهينا منه قبل يومني فقط، حيث 
حرص مجلــس اإلدارة على ضرورة أن 
التي  يتم تنفيذ كل الشروط واإلجراءات 
طالبت بها اللجنة الثالثية، سواء من حيث 
الضوابط الصحية أو االحترازات الوقائية.

وأضاف: «في املجمل قد تكون بداية 
الصليبخات متأخرة نوعا ما، ولكن في ظل 
وجود ٥ أسابيع ومباريات ودية متوقعة 

خالل الفترة املقبلة، فإن الوصــول إلى اجلاهزية البدنية والفنية املطلوبة 
ســيكون في املتناول». ولفت إلى أن الصليبخات يعد من أول األندية التي 
بادرت بإجراء «املســحة»، كما أن الالعبني الذين ظهرت نتائجهم إيجابية 

تعافوا متاما من مرض «كوفيد-١٩».

قال املنسق العام لنادي اجلهراء صالح 
الفريق تأخرت  ان تدريبــات  اجلنفاوي 
إرادتنا، وللضرورة  لظروف خارجة عن 
النادي واجلهاز  إدارة  أحكام، فمجلــس 
اإلداري لكرة القدم وضعوا نصب أعينهم 
توفيــر كل االحتياطات واالشــتراطات 
اللجنة  أقرتها واشترطتها  التي  الصحية 
الثالثية قبل انطالق عملية التدريبات املقررة 

لها األيام القليلة املقبلة.
وأضاف اجلنفاوي اننا نعمل بكل طاقاتنا 
لتهيئة األجواء السليمة أمام الالعبني وكل 
األجهزة املساعدة النطالق عملية تدريب 
آمنة عبر إجراء التعقيم ملقرات ستاد مبارك 

العيار وغرف الالعبني واملمرات مع إغالق مرفقات االســتحمام، الى جانب 
تقسيم أرضية امللعب وفق االشتراطات الصحية املطلوبة، الفتا الى استعداد 
الالعبــني وتطلعهم لدخول التدريبات، متمنيــا ان يكتب النجاح للبرنامج 

اإلعدادي للفريق.

ذكر مدرب الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الفحيحيل ظاهر العدواني أن 
البداية الرســمية لتدريبات الفريق 
ستكون مطلع شهر أغسطس املقبل، 
معلال ذلك لســببني رئيســيني هما 
الكروي  املوسم  تأخر حسم مصير 
املاضي، سواء باالستكمال أو اإللغاء، 
وما تبعه من تردد ومشاورات أدت 
لتأخر صدور القرار النهائي، كما أن 

تأخر إجراء الفحص الطبي لڤيروس 
كورونا «املسحة» لالعبي الفحيحيل 
سبب رئيسي ثان وراء البداية املتأخرة 
إلعداد الفريق، والتي لن تكون كافية 
لتحضير ورفع جاهزية الفريق سواء 
من الناحية الفنية والبدنية قبل انطالق 
املوسم، الفتا إلى أن التأخير يتسبب 
في تأخير آخر، فعندما يتأخر صدور 
قــرار مهم، يتأخر تباعــا القرارات 

والتحضيرات املترتبة عليه.
وأكــد العدواني أنه من الصعوبة 
مبكان زيــادة احلمل التدريبي على 
الالعبني في ظل األجواء احلارة التي 
تعيشها البالد، وطول االنقطاع بسبب 
وباء كورونا، وعليه فإن احلصص 
التدريبية يتوجب أن تكون تدريجية 
وبشكل تصاعدي من حيث األحمال 

البدنية.

قال عضو مجلس إدارة نادي التضامن 
رئيس جهاز الكرة فهد دابس ان موعد 
انطالق تدريبات الفريق األول سيكون 
في األسبوع املقبل بحد أقصى، وذلك 
الدوري  استعدادا الستكمال منافسات 
املمتــاز املتبقي منــه ٤ مباريات فقط. 
وأضاف دابس أن عدم إقامة التدريبات 
حتى اآلن يعود لسببني: األول لعدم إجراء 
أعضاء الفريق األول «املسحات» الالزمة 
للكشــف عن كورونا إلى اآلن، والثاني 
حتويل منشــآت النادي الى مستشفى 
ميداني من قبل وزارة الصحة، كاشفا 
عن وجود محاوالت حاليا إلقامة تدريبات 

«العنيد» على ملعب نادي النصر او املالعب الفرعية لســتاد جابر في 
املرحلة املقبلة. وبني دابس ان مســاعد املدرب جمال القبندي سيقود 
التدريبات في املرحلة االولى حلني الوصول الى صيغة توافقية مع املدرب 
األجنبي اجلديد الذي سيتولى القيادة الفنية للفريق في املوسم املتوقف 

حاليا واملوسم اجلديد كذلك.

فهد دابس

ملشاهدة الڤيديو

الفضلي لـ «األنباء»: مبادرة الهيئة و«األوملبية» تخفف كثيراً عن الالعبني

القادسية ينتظر رد هيئة الرياضة

اليرموك: التدريب غدًا والفحوصات سلبية

الصليبخات: تعقيم املنشآت عطلناالشباب: مزيد من التعقيم

اجلهراء: تهيئة تدريبات آمنة

الفحيحيل: التردد في حسم املوسم أخرنا وسنعود بداية أغسطس

التضامن: أجلنا التدريبات لسببني

ظاهر العدواني

محمد عبيد

مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان - هادي العنزي

الشباب يقبل اعتذار الزنكي ويسرح محترفيه
«األبيض» يربح قضية بالومينو

فحوصات «طائرة» القادسية سلبية
يعقوب العوضي

من املقــرر أن يصل الى 
البالد في األول من أغسطس 
املقبل املدرب البحريني رضا 
علــي لقيادة الفريــق األول 
للكرة الطائرة بنادي القادسية 
والذي تعاقد معه خلفا للمدرب 
التونســي صابر عبدالواحد، 
ويرتبط علي مع فريق األهلي 
البحريني بعقد ينتهي بنهاية 
املوســم احلالي، وهو املدرب 
البحريني الوحيد في الكويت 

في املوسم احلالي.
ومن جهة أخرى، جــاءت نتائج فحوصات 
ڤيروس كورونا التي أجراها الفريق ســلبية، 
وتتواصل اســتعدادات الالعبني عبر املنصات 
اإللكترونية بقيادة مساعد املدرب وسام الهدار 
والذي سيقود التدريبات امليدانية في حال انطالقها 

على صالة النادي قبل وصول املدرب رضا.
وفي السياق ذاته، أكد مدير اللعبة وليد الدمخي 
أن مجلس إدارة النادي يسعى بكل جهد للوصول 
بالفريق الى أفضل درجات االستعداد مع األخذ في 
االعتبار صحة الالعبني وسالمة جميع منتسبي 
النادي من إداريني ومدربني والعبني خاصة في 

ظل تفشــي ڤيروس كورونا 
الراهن في  والوضع الصحي 
العالم أجمع. وأضاف الدمخي 
في تصريح لـ «األنباء» أن لدينا 
خطة مرسومة وننتظر االجتماع 
مع مجلس إدارة النادي لنضع 
النقاط على احلروف، ورغم 
الظروف الصحيــة الصعبة 
على اجلميــع، إال أننا ننظر 
بعني األبوة لالعبني ونحرص 
على سالمة كل منتسبي القلعة 
الصفراء. وحول املدرب رضا 
قال: كان على طاولة املفاوضات 
عدة سير ذاتية ملدربني قادرين على قيادة األصفر 
لتحقيق املهمة املطلوبة في املوسم املقبل وقع 
االختيار على رضا بعد تكليف املدير الفني خالد 
الدويسان من قبل مجلس إدارة النادي باختيار 
قائد اجلهاز الفني للفريق، حيث حتمل سيرته 

الذاتية مواصفات تتناسب مع أهدافنا.
وذكــر الدمخي أن العبــي القلعة الصفراء 
يحرصون على بذل جهدهم في التدريبات الفردية 
املنزلية حلني وصول تعليمات بداية التدريبات 
اجلماعية امليدانية وسيكون املوسم صعبا جدا، لذا 
على اجلميع االستعداد بصورة جيدة واحلرص 

على عدم التعرض لإلصابات.

رضا يصل في أغسطس لقيادة الفريق

املدرب رضا علي

خالد الزنكي


