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الفيلكاوي وياسني ودشتي 
مع الالعبني قبل انطالق تدريبات 

اليرموك (محمد هاشم)

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

الزنكي: ثقة «الشباب» كبيرة في «احملليني»

او العودة للشباب.
وأوضح ان الشباب قدم مستويات 
مميزة في بطولة الدوري، وذلك قبل 
التوقف، ونأمل احلفاظ على املستوى 
نفســه، كما نطمــح لألفضل وهذا ما 
اعتــاد فريقنــا على تقدميــه في كل 
موسم، مشــيرا الى ان هناك متابعة 
مللف الالعبني احملترفــني مع اجلهاز 
الفني وهو املعنى باالختبارات بحسب 

املراكز التي يحتاجها املدرب.

الصحية والفنية واالســتعداد بقوة 
متهيدا الستئناف املباريات الرسمية.
ولفــت الزنكــي الى اننا نســعى 
للتمســك بقائمــة العبينــا والتــي 
ســنكمل بهــا املوســم ولدينــا الثقة 
الكبيرة بالعبينا الكويتيني الذين ال 
يقلون مستوى من الناحية الفنية عن 
احملترفني، كما نراقب القرار اخلاص 
بإعــارة الالعب احمــد يونس ومدى 
اســتمراره مع فريقه احلالي العربي 

مبارك اخلالدي

استأنف الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الشباب تدريباته مساء السبت 
املاضي بقيادة املدربني املساعدين في 
اجلهــاز الفني يعقوب ســعد ومالك 
جــون، وحضر التدريــب األول عدد 
من أعضــاء مجلــس اإلدارة تقدمهم 
مديــر عام جهاز الكــرة جابر الزنكي 
الذي أشاد بتجاوب وحرص الالعبني 
على حضور التدريبات رغم صعوبة 

الظروف احلالية.
الزنكــي فــي تصريــح  وأشــاد 
لـ«األنباء» بحضور الالعبني الكبير، 
حيث تواجد ٢٥ العبا مع أول حصة 
تدريبية اســتعدادا خلوض ما تبقى 
من منافســات املوســم في منتصف 

أغسطس املقبل.
وأضاف ان هذا احلضور دليل رغبة 
أكيدة لدى الالعبني في العودة بقوة 
والعمــل بتكاتف مع اجلهازين الفني 
واإلداري الستعادة ما فات من معدالت 
اللياقة نتيجة للتوقف القسري، وقد 
وجهنا الالعبني للتمسك باالشتراطات 
الصحيــة في هــذه املرحلــة الراهنة 
واحلفاظ عليها وااللتزام بالتعليمات 

املدربان املساعدان مالك جون ويعقوب العنزي قادا تدريبات الشباب

اجلهراء استأنف تدريباته.. وزوران يراقب الفريق
فيكــم كبيرة الســتعادة 
مــا فاتكم قبل اســتئناف 

مواجهات املوسم.
من جانبه، أشاد املدرب 
شرقاط بحضور الالعبني، 
وقال انه ليس غريبا على 
العبينا تفانيهم وإخالصهم 
لناديهم، واحلضور الكبير 
أثلــج صدورنــا ويعكس 
العودة  الرغبة لديهم في 
الــى املســتوى  ســريعا 
املتوقع وقبــل انطالق ما 
تبقى من منافسات املوسم.
التدريبــات  ان  وذكــر 
ستســتمر وفق البرنامج 
املعد من قبل املدرب زوران 
الــذي  ميلونكوفيتــش 
نتواصل معه عبر التقنيات 
احلديثــة ويقوم مبراقبة 
الفريق عن بعد، وقد أوصى 
بالتدرج في التدريبات اذ 
سيخضع الفريق للراحة 
يومي االثنني واجلمعة من 
كل أسبوع جتنبا إلرهاق 

الالعبني.

االســتمرار في احلضور 
للتدريبــات لتعويض ما 
فاتكم من نقص في اللياقة 
البدنية وهــو أمر متوقع 
نظــرا للتوقف لكن ثقتنا 

االلتزام باملعايير  متمنيا 
الصحية في هذه املرحلة 
احلساســة التــي متر بها 
الكويت والعالم بأســره، 
مضيفــا انــا نتمنــى لكم 

مبارك اخلالدي

خاض الفريق األول لكرة 
القدم بنادي اجلهراء أولى 
حصصه التدريبية استعدادا 
الرياضي  النشاط  ملعاودة 
املنافســات،  واســتئناف 
ومتيزت احلصة التدريبية 
األولى بقيادة املدرب الوطني 
مطير شرقان ومساعده بدر 
دهيمان بحضور كبير من 
الالعبني، حيث شارك فيها 
٢٥ العبــا شــكلوا مزيجــا 
من العبي اخلبرة والعبي 
فريق حتت ٢٠ سنة، وسبق 
انطــالق التدريب خضوع 
العاملــني  الالعبــني وكل 
وأعضــاء اجلهازين الفني 
للفحوصــات  واإلداري 
الطبية وفقا للبروتوكول 

الصحي.
وعقد رئيــس مجلس 
اإلدارة نواف جديد اجتماعا 
مع الالعبني ثمن من خالله 
حضورهم الكبير واملميز، 

الكشف على درجة احلرارة قبل الدخول الى التدريبات

٢٠ العبًا في عودة تدريبات اليرموك

عبدالعزيز جاسم

انطلقــت مســاء أول من أمس 
تدريبات الفريق األول لكرة القدم 
في اليرموك علــى امللعب الفرعي 
لســتاد عبــداهللا اخلليفــة وفــق 
إجــراءات صحيــة بحضــور ٢٠ 
العبــا بقيادة املديــر الفني لقطاع 
الناشــئني والشباب حسني ياسني 
ومدرب حراس املرمى أحمد دشتي 
حلني وصول مدرب الفريق الصربي 
دراغان ومساعده خالل األيام املقبلة، 
ولم يدخل التدريبات يوسف التناك 

بسبب إصابته في األنكل.
وفي هــذا الصــدد، قــال مدير 
الفريق األول عبدالعزيز الفيلكاوي 
لـ «األنباء» انه وبعد ظهور نتائج 

املسحات الطبية للكشف عن ڤيروس 
كورونا بأنها سليمة جلميع الالعبني 
واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية 
قررنا انطالق التدريبات على امللعب 
الفرعي لوجود صيانة على ستاد 
عبداهللا اخلليفة. وأضاف:«حتدثنا 
مــع املــدرب بشــأن االشــتراطات 
الصحية وآليــة التدريب وكيفية 
التباعد االجتماعي والذي قرر بدوره 
أن تكــون التدريبــات على طريقة 
املجموعات بتقسيم الالعبني إلى ٤ 
مجموعات، مشيرا إلى ان التوقف 
الطويل الذي اســتمر ملدة ٥ أشهر 
يجبرنا على رفع رمت اللياقة البدني 
بالتدريج استعدادا الستكمال املوسم 

وكذلك النطالق املوسم املقبل».
مــن ناحيته، أكد مدرب حراس 

املرمى أحمد دشــتي أن التدريبات 
األولى ســتوضح الصورة بشكل 
كبير عن مدى اســتعدادا الالعبني 
وجاهزيتهــم بتلقــي احلصــص 
التدريبية استعدادا للمباريات األربع 
املتبقية من الدوري املمتاز وكذلك 
لتجهيزهــم بشــكل مميز النطالق 
املوسم املقبل والذي سيكون بنظام 

دوري الدمج.
وأشار إلى أن اجلهاز الفني يسعى 
من خالل التدريبات األولية لتفادي 
اإلصابات بالوقت احلالي بســبب 
فترة التوقف الكبيرة واإلجبارية 
بســبب ڤيروس كورونا لنحافظ 
علــى الالعبني على أقل تقدير عند 
انطالق املوسم املقبل والذي يعتبر 

األهم في الوقت احلالي.

الصليبخات دشن تدريباته بـ ٢٦ العبًا

املقبلة أمــر وارد وبدرجة كبيرة، وفي 
عدد من املراكز حتديدا، لتقوية اخلطوط، 
وسد العجز بأفضل العناصر احملترفة، 
طالبا الالعبني من احملافظة على التباعد 
املطلوب سواء داخل النادي أو خارجه 
قدر املستطاع، ألجل سالمتهم وسالمة 

اجلميع.

بطبيعة احلــال، لعدم ارهاق الالعبني، 
وســتكون املرحلة الثانيــة مخصصة 
لإلعداد الفني مصحوبة بأكثر من مباراة 
ودية، بحيث يكون الفريق جاهزا بدرجة 
كبيرة للعب في املراحل األربع املؤجلة 

للدرجة األولى من املوسم املاضي.
وذكر عبيــد أن أهداف الصليبخات 
تتمثل في املشاركة ضمن فرق الدوري 
املمتاز، عبر التأهل وحجز أحد املراكز 
العشرة األولى في دوري التصنيفني الذي 
يعقب املراحل املؤجلة مباشرة، مضيفا: 
«لقد تأثرنا جميعا بفترة التوقف، لكن 
هــذا لن مينعنا من بذل أفضل ما لدينا 
خالل الفترة املقبلة، ولدينا فرصة جيدة 
في حجز مقعد فــي «املمتاز»، ومن ثم 
نســعى إلى مركز أفضل فــي البطولة 

األطول واألهم». 
وأشــار عبيــد إلــى أن التعاقــد مع 
محترفــني جدد خالل فتــرة االنتقاالت 

هادي العنزي

اســتأنف الفريــق األول لكرة القدم 
بنادي الصليبخات تدريباته أمس بعد 
طول انقطاع امتد ملا يزيد على ٤ أشهر 
متواصلة، بسبب تفشي جائحة كورونا، 
والتزاما بالتعليمات احلكومية بوقف 
جميع األنشطة الرياضية، وذلك بحضور 

٢٦ العبا من محليني ومحترفني.
وقد اشــاد مدرب الفريــق الوطني 
محمد عبيد باحلضور املتميز لالعبني، 
مؤكدا في تصريح خــاص لـ «األنباء» 
أن هذه البداية مبشرة وواعدة بتحقيق 
كافة األهداف التي يأمل اجلهازان الفني 
واإلداري للفريق بتحقيقها في املوسم 
الكروي ٢٠٢٠-٢٠٢١، مضيفا ان البرنامج 
التدريبي للفريق سيكون متركزا على 
اإلعداد البدني كمرحلة أولى لتعويض 
فترة التوقف الطويلة، وسيكون تدريجيا 

(محمد هنداوي) الدولي السابق طالل نايف يتقدم العبي الصليبخات  

محمد عبيد
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عبدالعزيز جاسم

طالب نادي القادسية احتاد الكرة بتأجيل 
استكمال املوسم الرياضي احلالي إلى ما بعد 
تاريخ ١٥ أغسطس املقبل، وذلك لتحقيق مبدأ 
العدالة وتكافؤ الفرص بني جميع الفرق املشاركة.

جاء ذلك من خالل الكتاب الذي أرســله 
النادي لالحتاد مساء أمس، والذي أوضح فيه 
العامة للرياضة  اللجنة األوملبية والهيئة  أن 
لم ترد على استفسارات النادي بشأن موعد 
وصول احملترفني واجلهاز الفني ما تسبب 
في عدم بدء التدريبات والتي حتتاج أيضا إلى 

إيضاحات قبل ان تنطلق بشأن عدم توفير 
حماية كاملة بشــأن خطر عدوى ڤيروس 

كورونا.
وعلى أســاس ذلك لم تنطلق تدريبات 
«األصفر» حتــى اآلن والذي يحتاج ملدة ٥ 
أســابيع على اقل تقدير حتى يتم استكمال 
املوسم، مشــيرا إلى أن انطالق التدريبات 
واملباريات بهذا التوقيت أمر يتســم بعدم 
احليادية واملساواة بني األندية ألن هناك فرقا 
لديها أجهزة فنية محلية متواجدة في البالد 
وأخرى لديها أجهزة فنية أجنبية متواجدة 

خارج البالد.

القادسية يطالب بتأجيل استكمال املوسم الكروي

«سلة» القادسية تبحث عن مدرب
هادي العنزي

يدرس اجلهاز اإلداري لكرة 
الســلة بنادي القادسية عدة 
ســير ذاتية ملدربــني محليني 
ومــن اخلــارج للتعاقــد مع 
أحدهم لقيــادة الفريق األول 
لكرة الســلة للموســم املقبل 
٢٠٢٠-٢٠٢١، وذلك بعد انتهاء 
عقد املدرب املقدوني جوردانكو 
ديفيدباكوف، واعتذار املدرب 
املســاعد مرتضى السيد عن 
االستمرار مع األصفر للموسم 
املقبــل. وذكــر إداري وائــل 

الراشــد فــي تصريح خاص 
لـ «األنبــاء» أن جميع العبي 
القادسية أجروا الفحص الطبي 
املتعلــق بڤيــروس كورونــا 
النتائج  (املســحة)، وجاءت 
الدولــي  ســلبية باســتثناء 
عبداحملسن املوسوي، والذي 
يتحســن يوميــا فــي حجره 
املنزلــي، ومضيفــا: «وفرنــا 
الصحيــة  املســتلزمات  كل 
الضرورية لالعبني، ولم يتم 
حتــى اليوم تعقيــم الصالة، 
أما بداية التدريبات فهذا األمر 
يرجع ملجلس إدارة النادي».

ولفــت إلى أن الالعبني لم 
ينقطعوا عن التدريبات طوال 
الفترة املاضيــة، وال يزالون 
يواصلون تدريباتهم الفردية 
ونأمل عودة قريبة للتدريبات 

اجلماعية.
وأكــد الراشــد أن صحــة 
أولويــة  الالعبــني  وســالمة 
قصوى ملجلس اإلدارة وكذلك 
اجلهــاز اإلداري، وهــذا لعله 
الســبب الرئيس وراء تأخر 
القادسية،  تدريبات «ســلة» 
والبطوالت تأتي بدرجة أقل، 

آمال السالمة للجميع. وائل الراشد

يعقوب العوضي

انطلقــت تدريبات الفريق األول لكرة اليد في النادي 
العربي متهيدا الستئناف منافسات الدوري العام سبتمبر 
املقبل حسب خطة الهيئة العامة للرياضة واللجنة األوملبية 
الكويتية واالحتاد الكويتي لكرة اليد لعودة اللعبة إلى 

مسارها الطبيعي في ظل الوضع الصحي الراهن.
وقــاد املــران املدرب الوطني امجــد مقبل، حيث ركز 
علــى رفع مخزون اللياقــة البدنية وزيادة قوة التحمل 
الى جانب استعادة احلس على الكرة بعد التوقف والذي 

دام ٤ اشهر.
وكان مدير اللعبة حسن الشطي قد تعرض لإلصابة 
بڤيروس كورونا في وقت سابق وجاءت نتائج فحوصات 

املدرب امجد مقبل متابعا انطالق تدريبات يد العربيالفريق سلبية حتى اآلن.

«يد» العربي تباشر تدريباتها

املال: أنهينا املرحلة األولى.. 
و«الثالثية» ستعيد تقييم الوضع

عام من أجل مصلحة املجتمع 
الرياضي.

وأشاد بدور وزارة الصحة 
للهيئة  الدعم  في توفيــر كل 
إلجراء املســحات للرياضيني 
التي أقيمت فــي مركز الطب 
الرياضي على مدار أسبوعني 
ومت تنفيذها بنجاح بالتعاون بني 
الهيئة واللجنة األوملبية الكويتية 
طبقا خلارطــة الطريق املتفق 
عليها من خالل اللجنة الثالثية.
االثنني لعمل املسوحات اسبوعيا

الى ذلك، اعلنت الهيئة عن 
حتديــد يوم االثنــني من كل 
اسبوع ألخذ املسحات ممن لم 
يجر الفحص لهم من الالعبني 
واألجهــزة الفنيــة واالدارية 

استعدادا لدخول التدريبات.

وزارة الصحة واللجنة األوملبية 
الكويتية تتابع بصفة مستمرة 
عملية التزام الهيئات الرياضية 
بتعقيم املالعب والصاالت بصفة 
دورية مع ضرورة تواجد املواد 
املعقمة داخل املنشآت الرياضية 

باستمرار.
وذكر أن اللجنة تتابع أيضا 
بإجــراءات فحص  االلتــزام 
احلــرارة لالعبــني واملدربني 
قبل بدء التدريبات مع مراعاة 
التباعد االجتماعي في التدريبات 
الفرديــة واجلماعية من اجل 
احلفاظ على صحة الرياضيني 
من العبني وأجهزة فنية وإدارية.

وبني املال أن اللجنة الثالثية 
ستبحث تقييم اخلطوات التي 
متــت خالل الفتــرة املاضية 
وإعادة تقييم الوضع بشــكل 

من السلطات الصحية.
وأفاد بأن عودة التدريبات 
خضعت ملعايير صحية عاملية 
لضمان حماية الرياضيني، الفتا 
إلى أن اللجنة الثالثية املكونة 
للرياضية  العامــة  الهيئة  من 

قال نائب املدير العام للهيئة 
العامة للرياضة لقطاع الرياضية 
التنافسية د.صقر املال إن الهيئة 
انتهت مــن املرحلــة األولى 
التدريبات  الســتئناف عودة 
التي انطلقت فــي ٢٨ يونيو 
الرياضيني  املاضي بفحــص 
وأخذ مسحات للتأكد من خلوهم 
من ڤيروس كورونا املستجد 

(كوفيد - ١٩).
بيان  املال فــي  وأوضح 
أن  امــس األول  صحافــي 
هناك التزاما تاما بعدم دخول 
التدريبات في حال  الالعبني 
عدم اجراء املســحات والتي 
تعد جوازا خلوض التدريبات 
الى متابعة تطبيق  باإلضافة 
األندية واالحتادات الرياضية 
اإلرشادات الصحية الصادرة 

د.صقر املال

٦٠ حكمًا واصلوا تدريباتهم بحضور عقلة والقناعي
مبارك اخلالدي

قام نائب رئيس احتاد الكرة ورئيس 
جلنــة احلكام أحمد عقلــة واألمني العام 
لالحتاد صالح القناعي مبتابعة تدريبات 
احلكام العاملني باالحتاد وذلك صباح ومساء 
امس األول. ولقيت متابعتهما صدى طيبا 
لدى اجلهاز الفني املشرف على التدريبات 
بقيادة احلكم الدولي السابق قاسم حمزة 

وكذلك احلكام.

وكانــت التدريبات قد انطلقت عصر 
األربعاء املاضي مبلعب عبدالرحمن البكر 
باحتــاد الكرة لتنقل بعدها الى شــاطئ 
البحر مع ساعات الصباح األولى ليومي 
السبت واألحد املاضيني بحضور ٦٠ حكما 
دوليا وحكما للدرجة األولى، قسموا إلى 
٤ مجموعات كل مجموعة ١٥ حكما تطبيقا 

للتباعد االجتماعي.
من جانبه، قال املدرب قاسم حمزة لـ 
«األنباء» اننا نهدف الى اســتعادة اللياقة 

البدنية للحكام ورفعها مبستويات متدرجة 
وقد انتقلنا إلى شاطئ البحر رغبة في إجراء 
التغيير اإليجابي على أجواء التدريبات من 

حيث املكان والزمان ولتقوية العضالت.
واشــار الى إجراء االختبارات الفنية 
اخلميس املقبــل لتقييم مدى التقدم في 
التدريبــات وتعديــل البرنامج التدريبي 
بحسب احلاجة لرفع معدالت اللياقة البدنية 
متهيدا لظهور احلكام بالشكل الالئق والفني 

املطلوب.


