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رسميًا.. «السلة» يفتح الباب 
النتقال الالعب احمللي

هادي العنزي

انتظار وترقب  بعد طول 
لكثير من الالعبني، منح مجلس 
إدارة احتاد كرة السلة حرية 
االنتقال لالعبي جميع األندية 
ممن جتــاوزوا الثالثني عاما، 
الرجوع ألنديتهم  وذلك دون 
اعتمد  ألخذ موافقتهــا، كما 
اإلدارة أيضــا في  مجلــس 
اجتماعه األخير مشاركة الالعب 
األجنبي في منافسات املوسم 
املقبل، على أن يسمح لكل ناد 

بالتعاقد مع العب واحد فقط. وبهذه املناسبة، أكد 
أمني السر العام عبدالرحمن اخلباز أن مجلس 
اإلدارة أقر الئحة الالعب األجنبي ملوسم املقبل، 
مضيفا ان قرار حرية انتقال الالعبني احملليني 
(أكثر من ٣٠ سنة) جاء مبنزلة تكرمي ملن خدم ناديه 
على مدى سنوات طوال، وألجل زيادة املنافسة 

االنتقاالت  األنديــة، ألن  بني 
التي ستشهدها األندية خالل 
لها  املقبلة ستســمح  الفترة 
بسد النقص في صفوفها، عبر 
التعاقد مع العبني متميزين، 
مبا يعود عليها بالفائدة الفنية، 
األمر الذي يسهم بزيادة عدد 
املنافسة على مختلف  الفرق 
البطوالت احمللية، وتطور كرة 

السلة الكويتية تاليا. 
وأشــار اخلبــاز إلى أن 
هناك ما ال يقل عن ٧٥ العبا 
سيملكون حرية االنتقال ألي 
ناد يرغبون، مضيفا ان الالئحة اخلاصة بانتقال 
الالعبني احملليني تنص على الســماح لكل ناد 
بالتعاقــد مع العب واحد فقــط ملن جتاوز ٣٠ 
سنة ولم يتعد الرابعة والثالثني من عمره، بينما 
سيسمح لألندية بالتعاقد مع العدد الذي يرونه 

مناسبا من الالعبني في سن ٣٥ عاما أو أكثر.

اخلباز: القرار يعد تكرمياً لعطاء الالعبني وبهدف التطوير وزيادة املنافسة

عبدالرحمن اخلباز

جالي لـ «األنباء»: وديتان للساحل قبل انطالق املوسم

يضم موتا في أولى صفقاته البرازيلية

ملشاهدة الڤيديو

هادي العنزي

أكــد مدرب الفريــق األول لكــرة القدم بنادي 
الســاحل يوســف جالي لـ «األنبــاء» أنه يعتزم 
إقامة مباراتني وديتني للفريق قبل انطالق املوسم 
الكروي في ١٥ أغسطس املقبل، مضيفا ان األسابيع 
الثالثة األولى سوف تكون لإلعداد البدني، وتشهد 
التدريبات اليوميــة للفريق حضورا متميزا من 
جميع الالعبني، وهذا مؤشر جيد، خاصة أن الروح 
املعنوية عالية، الفتا إلى الهدف الرئيسي للفريق 
يتمثل بالبقاء ضمن فرق الدوري املمتاز للموسم 
الثاني تواليا، وقد عاود الساحل تدريباته اخلميس 
املاضي بعد انقطاع امتد لـ ٥ أشهر تقريبا بسبب 

جائحة كورونا.
وأشار جالي إلى بوادر حرص من جميع األندية 
على أن تظهر بأفضل صورة ممكنة في املوســم 
املقبل، وخاصة تلك الفرق التي تأمل أن تتخذ من 
«دوري التصنيف» طريقا للبقاء ضمن فرق الدرجة 
املمتازة، لكن رمبا حتول دون ذلك أسباب تأتي في 
مقدمتها اإلجراءات املتشددة التي تشهدها حركة 

النقل في مختلف الدول، مما يصعب معه التعاقد 
مع محترفني بجودة عالية، ويضع األجهزة الفنية 
واإلدارية أمام خيار االستعانة بـ«الڤيديو» للحكم 
على مســتوى احملترف، وهذا ال يعطي الصورة 
الكاملة عن الالعب خاصة في ظل ابتعاده لفترة 
طويلة عن املالعب نظرا لتوقف النشاط الكروي 
في جميع دول العالم لفترة طويلة بســبب وباء 

كورونا.
وذكر أن مستويات الفرق املشاركة في دوري 
التصنيــف باإلمكان تقســيمها إلى ٣ تصنيفات، 
بحيث يكون الكويت والقادســية في املســتوى 
األول، ويليه ما يقرب من ٥ أندية في املســتوى 
الثاني «مجموعة الوسط»، بينما الفرق املتبقية 
متقاربة بدرجة كبيرة فنيا في املستوى الثالث.

إلى ذلك، أبرم اجلهاز اإلداري للساحل تعاقده 
مع البرازيلي هنريك موتا ليكون أولى الصفقات 
للموسم املقبل، لينضم إلى زميله ليناردو سيلفا، 
ومن املتوقــع أن تنتهــي إدارة الفريق من إمتام 
تعاقداتها مع ٣ محترفني برازيليني للفريق خالل 

الفترة املقبلة.

عبدالعزيز جاسم

شهدت تدريبات الفريق األول لكرة القدم 
بنادي كاظمة أول من أمس انضمام المهاجم 
عبداهللا الظفيري لصفوف الفريق، وهو أحد 
الالعبين األربعة الذين قــررت إدارة النادي 
مغادرتهم نهاية الموســم مع ناصر الوهيب 
وسلطان صلبوخ ومشاري العازمي والذين 

لم ينضموا للتدريبات حتى اآلن.
ويعاني العازمي مــن اإلصابة في الركبة 
ويحتاج لفترة ال تقل عن شهر ونصف الشهر 
في حال اجــراء عملية جراحية خالل الفترة 

المقبلة للعودة التدريبات مرة أخرى.
وارتفــع عــدد الالعبيــن المشــاركين في 
التدريبــات إلى ٢٤ العبا تحت قيادة المدرب 
الوطني جمال يعقوب الذي ســيقود الفريق 
حاليا لحين وصول المدرب اإلسباني روبيرتو 

بيانكــي فور فتح المجال الجوي أو في حال 
أنهت الهيئة العامة للرياضة اجراءاته خالل 
األيام المقبلة. وقد شهدت التدريبات انضمام 
الالعبين الذي تعافوا من ڤيروس كورونا بعد 
اجراء المسحات الطبية وإنهائهم فترة الحجر 
المنزلي. وغاب عن التدريبات العب الوسط 
عمر الحبيتر لإلصابة بالعضلة الضامة، ومن 
المتوقع مشــاركته مع باقي الالعبين نهاية 

األسبوع الحالي.
الى ذلك، يبحث البرتقالي خوض أكثر من 
مباراة ودية بعد أن قام بالتواصل مع أندية 
خيطان والجهراء والشباب، لكن حتى اآلن لم 
يتأكد أي منها، وذلك بسبب عدم وجود حكام 
إلدارة المباريات والذين إن سمح اتحاد الكرة 
لهم بإدارة المباريات ســيقوم كاظمة وباقي 
األندية بتثبيــت مواعيــد مبارياتهم الودية 

عبداهللا الظفيري شارك في تدريبات كاظمة األخيرةبشكل رسمي.

يحيى حميدان 

تتجه النية لدى احتاد كرة القدم نحو إبالغ 
جميع األندية رفضه إقامة املباريات التجريبية 
الودية خالل الفترة احلالية بعدما تواصل أكثر 
من ناد مع إدارة االحتاد في هذا الشأن لتوفير 

حكام إلدارة املباريات. 
وأبلغ احتاد الكرة شفويا مسؤولي االندية 
رفضهم إقامة املباريات لسببني، األول ضرورة 
احلصول على موافقة اللجنة الثالثية املكونة 
مــن وزارة الصحة والهيئــة العامة للرياضة 
واللجنــة االوملبيــة الكويتيــة، والثاني لعدم 

جاهزية احلكام في الفترة احلالية بعدما بدأوا 
تدريباتهم االربعاء املاضــي، وعليه فإنهم لم 

يصلوا للجاهزية البدنية املطلوبة. 
ويأتي هذا القرار املتوقع صدوره رســميا 
خــالل أيام ليضع الفرق أمام مأزق، خاصة أن 
األجهزة الفنية في جميع االندية ترغب في اقامة 
املباريات التجريبية خالل األسبوع املقبل بعد 
خوض بعضها أسبوعني من التدريب املتواصل.
وترغب اللجنة الثالثية في اقامة املباريات 
التجريبية وسط إجراءات مشددة ال تقل عن تلك 
التي ستطبق خالل استئناف املوسم املتوقف 

حاليا واملوسم اجلديد كذلك. الفرق بدأت تدريباتها خالل الفترة املاضية

القادسية يطلب قرارات «الكرة» 
اخلاصة بنظام البطوالت

عبدالعزيز جاسم

أرسل نادي القادسية كتابا إلى احتاد 
كرة القدم يطلب من خالله للمرة الثانية 
تزويده بقرار مجلس إدارة االحتاد فيما 
يخص نظام إقامة البطوالت املوسم املقبل.
القادســية تزويدها  إدارة  وطلبــت 
بالقرارات التي صدرت وأعلن عنها فقط 
مبوقع احتاد الكرة الرســمي ومنها قرار 

اقامة الدوري بنظام الدمج من دور واحد 
والذي ستقسم الفرق فيه إلى ١٠ في الدرجة 
املمتاز و٥ في الدرجة األولى ومن ثم يقام 
املمتاز من قسمني ذهابا وإيابا على ان يقام 

دوري الدرجة األولى من ٤ أقسام.
كما طلب أيضا قــرار إقامة بطولتي 
كأس سمو األمير وكأس سمو ولي العهد 
والتي ســتقام بنظام خروج املغلوب من 

مباراة واحدة.

العربي يواصل تدريباته 
مبشاركة فريح والصالح

مبارك اخلالدي

تلقى اجلهازان الفنــي واالداري للفريق 
االول لكرة القدم بالنادي العربي دفعة معنوية 
مبشاركة الالعبني محمد فريح والسوري احمد 
الصالح احلصة التدريبية مع الفريق مســاء 
امس االول، وبتواجد الالعبني تقترب صفوف 
االخضر من االكتمال الذي يسعى إليه اجلهاز 
الفني في هذه املرحلة التي تشهد التدريبات 

اخلاصة باستعادة اللياقة البدنية لالعبني.
ويعاني العبو الفريق من درجات احلرارة 
املرتفعة اذ عمدت إدارة النادي لتوفير علب 
خاصة باملياه يسهل تواجدها مع الالعب للتغلب 

على نقص الســوائل بسبب ارتفاع درجتي 
احلرارة والرطوبة.

اجلدير بالذكــر ان األخضر يتدرب على 
دفعتني تضم كل دفعة مجموعة من الالعبني 
حتقيقا لالشتراطات الصحية وضمانا لقاعدة 
التباعد التي حترص عليهــا اللجنة الثالثية 

واملعايير الصحية.
وفي جانب آخر، تواصل اجلهاز اإلداري 
مع املدرب داركو نيستروفيتش املتواجد حاليا 
خارج البالد اذ مت إخباره مبراحل التدريبات، 
كما مت إخطاره بســعي إدارة النادي لتجهيز 
األوراق اخلاصة بدخوله البالد مجددا حال فتح 

املجال اجلوى أمام حركة الطيران.

«طائرة» كاظمة تستعيد إسحاق وتبدأ التدريبات

محمد إسحاق بعد غيابه عن منافسات املوسم 
بسبب ارتباطاته الدراسية في الواليات املتحدة 
األميركية وفي السياق ذاته، أكد يوسف القالف 
أن الالعبني مســتعدون للعودة الى املنافسات 
من جديد، إذ التزموا بتطبيق التدريبات املنزلية 
الفردية والتي كانت اجــراء اختياريا للجميع 
بغرض تفادي تراجع مســتوى مخزون اللياقة 

البدنية واملستوى الفني.

يعقوب العوضي

انطلقت تدريبات الفريق األول للكرة الطائرة 
بنادي كاظمة بحضور ١٢ العبا، وقاد التدريب 
قائد الفريق ناصر الرفاعي بالتواصل مع اجلهاز 
الفني ممثال باملدرب الوطني سعد يعقوب ومدرب 
اللياقة البدنية يوســف القالف اللذين يقودان 
الفريق حلني وصول املدرب الصربي ألكسندر 
سنجيج استعدادا الستئناف املنافسات احمللية 
املقرر انطالقها في منتصف ســبتمبر املقبل. 
وقد جاءت نتائج فحوصــات ڤيروس كورونا 

سلبية للفريق عامة.
ومن املقرر أن يصل مدرب الفريق سنجيج الى 
البالد في األول من أغسطس املقبل مبعية اخصائي 
العالج الطبيعي ماركوفيتش ويتواصل اجلهاز 
اإلداري بقيادة مدير اللعبة خالد البحوه وإداري 
اللعبة صادق القطان مع املدرب بغرض تنسيق 
عملية الوصول. الى ذلك استعاد البرتقالي الالعب 

الظفيري انضم لتدريبات البرتقالي.. وغياب احلبيتر لإلصابة

الفريق يتواصل مع عدد من األندية خلوض مباريات ودية

احتاد الكرة يتجه ملنع إقامة الوديات.. لسببني!

يوسف القالف

الناصر زار أندية الكويت وخيطان والنصر
يحيى حميدان 

واصل رئيس اللجنــة األوملبية الكويتية 
الشيخ فهد الناصر زياراته لألندية في بادرة 
القت استحسانا كبيرا ملسؤوليها وذلك للوقوف 
على احتياجاتهم ومتابعة آخر املســتجدات 
حول تطبيق كل اإلجراءات االحترازية للحد 
من مخاطر انتشار ڤيروس «كورونا» عقب 

عودة الفرق للتدريبات. 
وزار الناصر مبرافقة أمني ســر اللجنة 
االوملبية حســني املسلم مساء أول من امس 
مقر نادي الكويت وكان في استقباله رئيس 
النادي خالد الغامن ونائبه بدر العصيمي وأمني 

الصندوق فهد الغامن وعدد من أعضاء مجلس 
االدارة.  ودار خــالل الزيارة احلديث حول 
كل ما يخص جهود «األبيض» في تطبيق كل 
االجراءات االحترازية للحرص على ســالمة 
جميع منتسبي الفرق خالل التدريبات اليومية 
في مختلف االلعاب.  وقد أهدى مجلس إدارة 
الكويت درعني تذكاريتني للناصر واملسلم، كما 
أهدى فريق الكرة قميص الكويت موقعا من 

جميع الالعبني للناصر. 
كما قام الناصر كذلك بزيارة ناديي خيطان 
والنصر، حيث كان في استقباله رئيسا الناديني 
عبداهللا مزعل وخالد الشريدة بحضور أعضاء 

اإلدارتني.

ملتابعة آخر املستجدات حول تطبيق اإلجراءات األحترازية ضد «كورونا» عقب عودة الفرق للتدريبات

عبداهللا مزعل خالل استقباله الناصر في خيطان الشيخ فهد الناصر في حديث مع رئيس نادي الكويت خالد الغامن

الناصر واملسلم خالل زيارة نادي النصر


