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رياضـةاالحد ١٢ يوليو ٢٠٢٠

العربي تدرب مبشاركة هنري ويعقوبو

وكلها عوامل مؤثرة رمبا نحتاج معها الى وقت 
كي تتم اســتعادة احلد األدنى من املستويات 

اللياقية املطلوبة.
وذكر العثمان: اننا نضطر إليقاف التدريبات 
بشــكل إجباري، وذلك على فتــرات ومراحل 
لالستراحة وشرب املياه لتجنيب الالعبني اإلرهاق 
وفقدان السوائل لالبتعاد عن املضاعفات الغير 

مرغوبة.
وأكــد الثقة في تعــاون الالعبني وتفهمهم 
لألوضاع العامة، مشيرا إلى أن بعض الالعبني 
لديهم معدالت لياقة جيدة جدا نظرا الستمرارهم 
في التدريبات أثناء فترة احلظر الكلي أو اجلزئي، 
وهو مؤشر يســاعد اجلهاز الفني على القيام 
بتســريع مراحل خطة البرنامج االعدادي مبا 

يحقق األهداف املرصودة في املرحلة احلالية.

مبارك اخلالدي

اســتأنف الفريق األول 
العربي  بالنادي  القدم  لكرة 
تدريباته املعتادة مساء امس 
السالم  على ســتاد صباح 
املدربني  بقيادة  باملنصورية 
العثمان  املســاعدين احمد 
ويوسف الرشيدي استعدادا 
خلوض منافســات املوسم 
املقبل.  احلالي ١٥ أغسطس 
التدريبية  وشهدت احلصة 
مشــاركة العاجيني سيدرك 
هنــري وعيســى يعقوبو 
العائدين الــى التدريب بعد 

انتهاء فترة احلظر الصحي وجتاوزهما اآلثار 
السلبية لڤيروس كورونا. كما شهدت احلصة 
التدريبية تزايد أعداد الالعبني، إذ يترقب اجلهازان 
الفنــي واإلداري دخول الالعــب محمد فريح 

األسبوع اجلاري بعد التنسيق مع جهة عمله.
من جانبه، أشــاد املدرب احمد العثمان في 
تصريح لـ «األنباء» بســير البرنامج التأهيلي 
الســتعادة لياقة الالعبني، مضيفا: إننا مازلنا 
مســتمرين بتنفيذ البرنامج وفــق املتطلبات 
والشروط الصحية والتي نحرص على االلتزام 
بها حفاظا على صحة اجلميع، وال شك أننا نتدرب 
في ظروف صعبة، حيث ارتفاع درجات احلرارة 
والرطوبة العالية وتطبيق الشروط الصحية وفي 
مقدمتها تقسيم احلصة التدريبية إلى قسمني 
يتضمن كل قسم مجموعة محددة من الالعبني، 

العثمان: «األخضر» يحتاج إلى وقت الستعادة لياقة العبيه

احمد العثمان ويوسف الرشيدي خالل التدريبات

احتاد الطائرة يجتمع مع األندية اليوم

يعقوب العوضي

يعقد احتاد الكرة الطائرة اجتماعا حتضيريا 
مع ممثلي األندية في الـ ٥٫٠٠ مســاء اليوم 
في مقر االحتاد بحولي، وذلك ملناقشة عودة 

النشاط الرياضي للعبة في سبتمبر املقبل.
وقال أمني ســر االحتاد فــوزي املعتوق 
إن مناقشــة استئناف بطولة الدوري بشقيه 
املوســم  «املمتاز والدرجة األولى» والكأس 
احلالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ ستكون أولوية باإلضافة 
إلى مناقشة منافسات املوسم املقبل والئحة 
تسجيل احملترف األجنبي والالعبني فوق ٣٠ 

سنة «الالعب احلر»، وحتديد مواعيد فترات 
التسجيل للموسم اجلديد.

وأضاف أنه سيتم عرض نتائج االجتماع 
على مجلس إدارة االحتاد في اجتماعه املقبل 
ملناقشتها واتخاذ القرارات املناسبة في هذا 
الشأن حتى يتسنى له ترتيب أوضاعه وإصدار 
اجلدول اجلديدة حســب البرنامج املوضوع 

لعودة النشاط بشكل رسمي.
التزام االحتــاد بتطبيق  وأكد املعتــوق 
اإلجراءات االحترازية وجميع االشــتراطات 
الصحية اخلاصة بعودة النشاط مجددا حفاظا 
على سالمة الالعبني واألجهزة الفنية واإلداريني.

فوزي املعتوق في مناسبة سابقة

الصرعاوي: ٣ أشهر ملصابي «كورونا»
قبل العودة ملمارسة الغوص

التدريجي  مع االفتتــاح 
والســماح بعودة ممارســة 
بعض األنشطة الرياضية والتي 
منها رياضة الغوص، أكد أمني 
للغوص  الكويتي  النادي  سر 
واإلنقاذ محمد الصرعاوي على 
التوصيات التي نشرها االحتاد 
الدولي للغوص «ســيماس 
CMAS» في موقعه االلكتروني 
الغوص  واخلاصة مبمارسة 
بكل أشكاله بعد اإلصابة بعدوى 
كورونا، مع األخذ بعني االعتبار 
املتبعة حسب كل  اإلجراءات 

دولة، مشــيرا إلى أن هذه التوصيات عرضه 
للتغيير حسب ما تستجد من دراسات وأبحاث. 
وقال الصرعــاوي إن التوصيات املذكورة من 
االحتــاد الدولي تقول انــه إذا ثبتت اإلصابة 

بالڤيروس دون أعراض، فإن 
التوقف شهرا  التوصية هي 
كامال قبل العــودة للغوص، 
أمــا الغواصــون املصابون 
بالڤيروس مع ظهور األعراض 
فعليهم االنتظار ٣ شهور قبل 
العودة للغوص، أما الغواصون 
املصابون بالڤيروس مع ظهور 
أعراض شديدة «تطلب دخول 
املستشفى» فعليهم االنتظار 
من ٣ إلى ٦ شــهور وإعادة 
الفحص الحقا من قبل طبيب 
ذي علم في مجال طب الغوص، 
ومطالبا بضرورة اتباع إجراءات العناية اخلاصة 
في معدات الغوص مــع احلرص على التباعد 
االجتماعــي املوصى عليه مــن قبل اجلهات 

الرسمية.

محمد الصرعاوي

«يد» كاظمة يعود إلى التدريبات ٢٥ اجلاري
يعقوب العوضي

من املقــرر أن تنطلق تدريبات الفريق 
األول لكــرة اليد بنادي كاظمة ٢٥ اجلاري 
متهيدا لعــودة املنافســات احمللية ممثلة 
ببطولتــي كأس االحتاد والــدوري العام. 
ويبحث اجلهاز اإلداري عن جهاز فني لقيادة 
دفة الفريق خلفا للمدرب رابح غربي الذي 
انتهت مهمته مع الفريق اذ تدرس اإلدارة 

عدة سير ذاتية ملدربني.
وتوجــه مجلس إدارة النادي بالشــكر 
لغربي الذي تولى مهمة تدريب الفريق األول 
ملدة موسمني، اذ قام مدير اللعبة عمر املال 
بتقــدمي درع تذكارية له، وذلك بعد نهاية 

عقده مع الفريق.
وأكــد املــال أن البرتقالي مــازال في طور 
البحث عن مدرب يفي باملتطلبات التي وضعها 
مجلس اإلدارة والقدرة على حتقيق املطلوب 

خالل املنافسات املختلفة، ونطمح الى حتقيق 
املزيــد من اإلجنازات ليد البرتقالي وجتاوز 
عقبــة كورونا من خالل التعاون فيما بيننا 

وبني األجهزة الفنية واإلدارية والالعبني.
بدوره، أثنى رابح على التعامل األخوي 
مــع إدارة نادي كاظمة وأشــاد باجتهادات 
مجلس اإلدارة، مثمنــا الدور الكبير الذي 
يقوم به من أجل مصلحة النادي وحتقيق 
اإلجنــازات فــي لعبة كرة اليــد، مؤكدا ان 
البرتقالي لديه القدرة على العودة للمنافسة 
علــى مراكز التتويج فــي مختلف املراحل 

السنية.
االحتاد يباشر مهامه

من جانب آخر، تعود أروقة احتاد كرة 
اليد الى األضواء مــن خالل عودة أعضاء 
مجلس اإلدارة ملباشرة مهامهم، وذلك متهيدا 
لعودة النشاط الرياضي وبدء املنافسات. عمر املال مكرما رابح غربي

األزرق يلتقي أرمينيا 
وديًا في نوفمبر

عبدالعزيز جاسم

أبرم احتاد كرة القدم اتفاقا مع 
نظيــره األرميني خلــوض مباراة 
ودية جتمــع منتخبنا الوطني مع 
منتخب أرمينيا في العاصمة ييرفان 
يوم ١١ نوفمبر املقبل، وذلك ضمن 
اســتعدادات األزرق ملباراة الصني 
تايبيه في ١٧ منه ضمن التصفيات 
اآلسيوية املشتركة املؤهلة لنهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر ونهائيات 

كأس آسيا ٢٠٢٣ في الصني.

وكان احتاد الكرة قد أرسل عدة 
كتب الحتادات آسيوية قريبة من 
الصني تايبيه واحتادات خليجية 
خلــوض مباريــات وديــة لكن لم 
يتمكن من االتفاق على مباراة في 
ذلك التوقيت الرتباط منتخبات هذه 
االحتادات مسبقا مبواجهات ودية.
وتعتبــر مواجهــة تايبيه هي 
األخيــرة لــألزرق فــي مجموعته 
الثانية التي تضم أيضا منتخبات 
أستراليا واألردن ونيبال وسيلتقي 
منتخبنا مــع أســتراليا ٨ أكتوبر 

واألردن ١٣ منه، حيث يحتل األزرق 
وصافة املجموعــة بفارق نقطتني 
عن الكنغارو ويأتي خلفه منتخب 
النشامى بفارق األهداف، ويحتاج 
منتخبنا لـ ٦ نقاط منها الفوز على 
األردن لالحتفــاظ باملركــز الثاني 
لكي يبلغ الدور النهائي احلاســم 
من تصفيات كأس العالم ويتأهل 

مباشرة لنهائيات كأس آسيا.
وسيكون املدرب الوطني ثامر 
عناد علــى رأس اجلهاز الفني في 
مهمة صعبة بسبب قوة املنافسة 

في املجموعة.
ومن املقرر أن تشهد األيام املقبلة 
وضع برنامــج كامل من قبل عناد 
واللجنة الفنيــة ملباريات أكتوبر، 
حيث ستكون بداية التجمع بعد يوم 
٢٠ سبتمبر ورمبا يتخلل هذه الفترة 
معســكر في نيوزلندا ملدة أسبوع 
يخوض خاللها مباراة ودية هناك 
قبل التوجه إلى استراليا في األول 
من أكتوبر وإن لم يتمكن من إقامة 
معسكر نيوزلندا فسيكون املعسكر 

في سيدني حتى موعد املواجهة.

برنامج إعدادي في سبتمبر استعداداً ألستراليا واألردن

       موقع االحتاد األرميني يؤكد إقامة املباراة

دونيجا وكارو مساعدان لفرانكو في القادسية
عبدالعزيز جاسم

أكمل نادي القادسية طاقم اجلهاز 
الفني للفريق األول لكرة القدم بقيادة 
املدرب اإلسباني بابلو فرانكو بعد أن 
تعاقدت إدارة النادي مع مساعد املدرب 
اإلسباني ديڤيد دونيجا بترشيح من 
فرانكو، والذي سبق أن عمل مساعدا 
في عدد من األندية اإلسبانية منها ملقة 
وريال بيتيس، فيما وقع االختيار على 
مدرب اللياقة اإلسباني إليخاندرو كارو 

الذي كان يعمل في نادي اجلهراء.

وبعد أن اطمأن النادي على الطاقم 
الفنــي من املقــرر أن يحــدد الفريق 
خالل اليومني املقبلني موعد انطالق 
التدريبات الذي تأخر كثيرا بســبب 
انتظار إدارة النادي رد الهيئة العامة 
للرياضة على استفساراته بخصوص 
كيفية عودة واســتئناف املنافسات 
فــي ظل ظروف جائحــة كورونا من 
خالل اإلجراءات االحترازية، وكذلك 
كيفية منــح تفرغ رياضي لإلداريني 
والفنيــني والالعبــني الذين يعملون 

في الصفوف األولى.

برقان يعتمد ٣ وديات ويبحث عن رابعة
يحيى حميدان

اعتمد اجلهــازان اإلداري والفني لفريق 
الكرة بنادي برقان ٣ مباريات جتريبية أمام 
النصر في ٢٣ اجلاري، والكويت في ٣٠ الشهر 
اجلاري، والساحل في ٦ من أغسطس املقبل.

ويبحث الفريق عن مباراة جتريبية رابعة 
قبل استئناف منافسات املوسم املتوقف حاليا 
عبر اقامة منافسات دوري الدرجة األولى في 

منتصف الشهر املقبل.
ونقل برقان تدريباته مساء امس الى ملعب 

الســاحل لتقام في اخلامسة عصرا بعد ان 
أجرى حصتني تدريبينت في صالة مركز شباب 
القصور إلعداد الفريق بدنيا، وتنتظر إدارة 
الفريق االنتهاء من اســتخراج تصريح عدم 
التعرض اخلاص باألندية للتدرب في الفترة 

املسائية لتفادي حرارة اجلو.
ووجه مدير فريق برقان مصطفى عزيز 
الشكر ملجلس إدارة نادي الساحل على تعاونه 
والسماح للفريق االول بالتدريب على امللعب 
اخلاص بالنــادي، وذلك لعدم جاهزية ملعب 

نادي الشباب القدمي.

مع النصر والكويت والساحل

١٧١ إصابة بعد نهاية فحوصات الرياضيني
مبارك اخلالدي

العامة  الهيئــة  أعلنــت 
للرياضة يوم امس انتهاء 
فحوصات الالعبني واألجهزة 
اإلداريــة والفنيــة لألندية 
اســتعدادا  واالحتــادات 
التدريبــات وبدء  خلوض 
املنافسات. حيث مت اخلميس 
املاضي اجراء ١٩٧ مســحة 
كانت احلاالت اإليجابية منها 
١٤ حالة والسلبية ١٦٥ فيما 
كانت احلاالت غير الواضحة 

١٨ حالة.
الثالثية  اللجنة  وكانت 
العامــة  ممثلــة بالهيئــة 
للرياضة واللجنة االوملبية 
الكويتية ووزارة الصحة قد 
أطلقت عملية أخذ املسوحات 
الكويتيني،  الرياضيني  من 
وذلــك فــي مركــز الطــب 
الرياضــي باخلالديــة قبل 
نحو أســبوعني، إذ مت اخذ 
إجمالي ٤٣٢٧ مسحة طبية 
كانت احلاالت اإليجابية منها 
١٧١ حالة فيما كانت احلاالت 

املال امس بتكرمي إدارة الطب 
الرياضي ممثلــة مبديرها 
د.وليــد  باإلنابــة  العــام 

طوال فترة عملهم في أخذ 
املســحات مــن الرياضيني 

الكويتيني.

الطبي  العنــزي والطاقــم 
التابع لوزارة الصحة، مثمنا 
الدور اإليجابي والكبير لهم 

د.صقر املال ود.وليد العنزي مع الطاقم الطبي

السلبية ٣٩٠٩ واحلاالت غير 
الواضحة ٢٤٧ حالة.

وفــي جانب آخــر، قام 
نائــب مديــر عــام الهيئة 
العامــة للرياضــة د.صقر 

نتائج فحص الرياضيني استعدادا لعودة التدريبات الرياضية

املجموع منذ بداية الفحوصاتيوم اخلميس ٩ يوليو ٢٠٢٠
٤٣٢٧عدد املسحات١٩٧عدد املسحات

١٧١احلاالت اإليجابية١٤احلاالت اإليجابية
٣٩٠٩احلاالت السلبية١٦٥احلاالت السلبية

حاالت غير واضحة
حاالت غير واضحة١٨(حتتاج إلى إعادة بعد ٣ أيام)

٢٤٧(حتتاج إلى إعادة بعد ٣ أيام)


