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الثالثاء ٦ ابريل ٢٠٢١ رياضـة

مسحات طبية لألزرق واألوملبي اليوم

الديحاني رئيسًا للجنة املالية في «غرب آسيا»
عبدالعزيز جاسم

التنفيذية  اللجنة  أعادت 
في احتاد غرب آسيا تشكيل 
جلانها خالل اجتماعها الذي 
عقد اخلميس املاضي، واعتمد 
خالل االجتماع اختيار عضو 
مجلــس إدارة احتــاد الكرة 
علي الديحاني رئيسا للجنة 
املالية، وعضو مجلس اإلدارة 
خالد الشمري نائبا لرئيس 
جلنة التطوير، فيما اختير 
األمــني العام لالحتاد صالح 
القناعــي عضوا فــي جلنة 

املسابقات.
وجــاء تشــكيل اللجــان 

كالتالي:
٭ اللجنة املاليــة: الرئيس 
الديحانــي (الكويت)،  علي 

نائب الرئيس جهاد الشحف 
(لبنــان)، واألعضاء: صالح 
القناعــي (الكويت)، د.خالد 
بن مقرن (السعودية)، سيف 
املنصوري (االمارات)، حمد 
إبراهيــم  املناعــي (قطــر)، 
(البحريــن)،  البوعينــني 
د.إبراهيم أبازيد (سورية).

جلنة اإلعالم والتسويق: 
الطايــر  حميــد  الرئيــس 
الرئيس  (اإلمارات)، ونائب 
العفالــق  م.عبدالعزيــز 
(الســعودية)، واألعضــاء: 
محســن احلبســي (عمان)، 
بســام ولويل (فلســطني)، 
محمد احلمادي (البحرين)، 
خالد الكواري (قطر)، معاذ 
اخلميسي (اليمن)، د.أحمد 

كامل (العراق).

قناة (سورية)، ولؤي عميش 
(األردن).

٭ جلنــة التطوير: الرئيس 
أحمــد البوعينــني (قطــر)، 
نائب الرئيس خالد الشمري 
(الكويت)، واألعضاء: هارون 

البرطماني (عمان)، خلفان 
بالهول (اإلمــارات)، أصالن 
كنجو (ســورية)، ووســام 

أصليوه (العراق).
٭ جلنة املسابقات: الرئيس 
حســني ســعيد (العــراق) 

الشمري نائباً لـ«التطوير» والقناعي في «املسابقات»

صالح القناعيعلي الديحاني خالد الشمري

نائب الرئيس علي البوعينني 
واألعضــاء:  (البحريــن)، 
عبداهللا كبوها (السعودية)، 
منصــور األنصاري (قطر)، 
حسن باشنفر (اليمن)، أحمد 
قمر الدين (لبنــان)، زكريا 

اجتماع مرتقب لبحث ضمانات استضافة التصفيات اآلسيوية
مبارك اخلالدي

في إطار ســعي احتاد كــرة القدم للحصول 
على ضمانــات مكتوبة من اجلهات املســؤولة 
الســتضافة منافســات املجموعــة الثانيــة من 
التصفيات اآلسيوية املشتركة واملؤهلة لكأس 
العالــم ٢٠٢٢ في قطــر وكأس آســيا ٢٠٢٣ في 
الصني، يعقد مســؤولو االحتاد اجتماعا اليوم 
مــع مســؤولي وزارة الصحة والهيئــة العامة 
للرياضة بهــدف تكثيف اجلهود نحو التوصل 
التفاق مكتوب يضمن إعفاء ضيوف الكويت من 
احلجر الصحي طوال فترة االستضافة انسجاما 
مــع تعليمات االحتاد الدولــي (فيفا) واالحتاد 
اآلسيوي اخلاصة باالشتراطات الصحية والتي 
يتم تطبيقها في الكثير من الدول واالستعاضة 

عنها بأي إجراء طبي آخر.
وكانت بعض اآلراء قد تداولت أسلوب الفقاعة 

الطبية والذي مت اتباعه في مصر خالل استضافتها 
مونديــال العالــم لكرة اليد فــي يناير املاضي، 
وكذلــك في قطر أثناء اســتضافتها منافســات 
األدوار النهائية لدوري أبطال آسيا. ويقضي نظام 
الفقاعــة بإجراءات صارمة منها إقامة املباريات 
خلف أبواب موصدة ومنع االختالط واحلضور 
اجلماهيري واإلعالمي وتعقيم احلافالت بشكل 
مســتمر، إضافة الى اختبار املســحات الطبية 

قبل املباريات.
إلى ذلك، يجري العبو منتخبنا الوطني األول 
واالوملبي وأطقم االجهزة الفنية والطبية واالدارية 
اليوم املسحات الطبية اخلاصة بفحص ڤيروس 
كورونا بوحدة الــدرن التابعة ملنطقة الصباح 
الصحيــة التزاما بالبروتوكول واالشــتراطات 
الصحية والوقائية الواجــب اتباعها، ومتهيدا 
لعودة الالعبني الى تدريبات انديتهم قبل خوض 
 stc غمار منافسات القسم الثاني من بطولة دوري

بدرجتيه االولى واملمتازة. وكان العبو االزرق 
واالوملبــي قد خضعوا حلجر مؤسســي مؤقت 

قبــل ان يتم حتويله يــوم اخلميس املاضي 
الى حجر منزلي مشروط بإجراء املسحات 

اليوم قبل االنخراط مع انديتهم.
وفي سياق متصل، مت توزيع العبي 

السن العام باالندية واالجهزة الفنية 
واالداريــة على دفعتــني وذلك 

إلجراء املسحة على ان يتم غدا 
االربعاء اخذ مسحات العبي 
القادســية والعربي  فرق 
والكويت والساملية وكاظمة 
والشباب واليرموك، فيما 
يتــم اخــذ مســحات اندية 

الفحيحيــل والنصر واجلهراء 
وخيطان وبرقــان والصليبخات والتضامن 

والساحل يوم اخلميس.

«األبيض» يرفض السفر للضفة الغربية

يحيى حميدان

أبدت ادارة نــادي الكويت رغبتها في 
استضافة مباراة الفريق االول لكرة القدم 
امام شــباب األمعري الفلسطيني املقررة 
يوم ٢٠ الشهر اجلاري في امللحق املؤهل 
لكأس االحتاد اآلســيوي وذلك لصعوبة 
السفر الى الضفة الغربية وخوض املباراة 
هناك. وطلبت ادارة «األبيض» في حال عدم 

املوافقة على استضافة املباراة، نقلها الى 
ملعب محايد. هذا وقررت جلنة املسابقات 
في احتاد الكرة اراحة الفريق الكويتاوي 
عن خوض اجلولة الـ١١ من دوري stc املمتاز 
امام الســاحل بسبب تعارضها مع موعد 

ملحق كأس االحتاد اآلسيوي.
وسيخوض الكويت على ملعبه مباراة 
جتريبية أمام النصر وذلك قبل استئناف 
مباريات الدوري املمتاز يوم ١٣ اجلاري.

الفحيحيل استعاد مصابيه ويسعى لودية ثانية

العدواني: استفدنا من مواجهة اجلهراء

هادي العنزي

اســتعاد الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الفحيحيل محترفيه سيدريك 
هنري وجاكــوب باإلضافــة إلى فهد 
عايــض بعــد تعافيهم مــن اإلصابة، 
واطمأن اجلهــاز الفني بقيادة املدرب 
الوطني ظاهر العدواني على جهوزيتهم 
بعدما اشركهم في املباراة الودية التي 
لعبها «االشاوس» مع اجلهراء وانتهت 

ملصلحتهم ٢-٠.

ويسعى اجلهاز اإلداري للفحيحيل 
إلقامة مباراة ودية ثانية قبل استئناف 
دوري stc للدرجة املمتازة ومواجهة 
القادسية في ١٤ اجلاري ضمن منافسات 

اجلولة الـ ١٠ للدوري.
وأبــدى املــدرب الوطنــي ظاهــر 
العدوانــي رضاه عــن مرحلة اإلعداد 
والتحضير التي شهدها الفريق خالل 
فترة التوقف الدولي، وقال لـ«األنباء» 
ان التدريبات تسير بنمط مرض وفق 
البرنامــج الفني املعد، ولعبنا مباراة 

ودية مفيدة مع اجلهراء، شارك فيها 
جميع الالعبــني، واطمأننا خاللها 

على عودة املصابني.
وأكــد أن عــودة الــدوري 
ستكون في األســبوع األول 
لشهر رمضان املبارك، وعليه 
رمبا يتأثــر الالعبون بفارق 
التوقيــت لكــون املباريــات 

ستقام في العاشرة مساء، الفتا 
إلى أن اللعب في الشهر املبارك متعة 

كروية خالصة.

جولة تفتيشية لوفد «خليجي ٢٥» في البصرة
«طائرة» القادسية تقترب من لقب الدوري

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

باشــر فريــق التفتيش املنبثــق عن جلنة 
دراسة ملفات استضافة «خليجي ٢٥» برئاسة 
د.حميد الشــيباني وعوضية طــارق ومحمد 
عبدالواحــد وجليــل العبودي وميــرزا أحمد 
وخالد احلــاج أمس، مهامها فور وصولها إلى 
مطــار البصرة الدولــي أول من أمس لإلطالع 
على جميع االســتعدادات اخلاصة باستضافة 

وتنظيم «خليجي ٢٥».
ويحظى ملف البصرة الستضافة «خليجي 
٢٥» بتأييد، حيث كان أول املؤيدين لذلك االحتاد 
القطري عندما اعتذر عن اســتضافة البطولة 

كبديل للعراق.
من جانبه، أعرب الشــيباني عن ســعادته 
وأعضاء الوفد لزيارة العراق والبصرة حتديدا 
التي تسعى إلى إقامة «خليجي ٢٥»، مؤكدا أن 
الوفد يعمل مبهنية واحترافية عالية من خالل 
األعضاء. وقال ان الوفد سيرصد املالحظات التي 
ستكون لديه، ويقدمها إلى املسؤولني العراقيني 
من أجل العمل على استكمالها في املراحل القادمة، 

ثم التأكد من توافرها في املرحلة النهائية.
وحرص وفد احتــاد كأس اخلليج العربي 

لكرة القدم على زيارة الفنادق التي ستخصص 
للمنتخبــات اخلليجيــة واالطــالع على قدرة 
استيعابها للوفود اخلليجية واللجان التنظيمية 
واحلكام وضيوف البطولة، كما قام الوفد بزيارة 
املدينة الرياضية أمس ومالعب التدريب فيها 
وأيضا الفنــادق الثمانية التي تقع في محيط 
املدينة، وأعرب مسؤولو البصرة عن جتهيزها 

بوقت قياسي.
وتشــمل اجلولة زيارة ملعب امليناء الذي 
يقع في وســط املدينة والوقوف على مراحل 
إجنازه وإكماله، باإلضافة إلى زيارة مستشفيات 
ســتخصص للبطولــة، كمــا ســيتم االطالع 
علــى الطرق التي تؤدي إلــى املالعب واملطار 
واستقبال الوفود الرياضية واجلماهير وتوفير 

احتياجاتها.
وعلمت «األنباء» من مصادر خاصة مبطالبة 
وزير الرياضة والشباب العراقي عدنان درجال 
باستضافة العاصمة العراقية (بغداد) االجتماع 
االستثنائي الذي ســيعقده رؤساء االحتادات 
اخلليجية منتصف الشهر اجلاري حلسم مكان 
اســتضافة «خليجي ٢٥»، وسيشهد االجتماع 
مناقشــة تقريــر أمنــي الذي ســيرفعه فريق 

التفتيش بعد انتهاء زيارته ملدينة البصرة.

يعقوب العوضي 

حسم القادسية مواجهته مع الكويت على 
قمة الدوري املمتاز للكرة الطائرة بالفوز 
عليه بثالثية دون رد في اللقاء الذي جمعهما 
مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ 
سعد العبداهللا في ضاحية صباح السالم 
ضمن منافسات اجلولة الثالثة من املربع 

الذهبي للبطولة.
ورفع القادســية رصيده إلى ٢٨ نقطة 
معززا صدارته للترتيب العام ومقتربا في 
الوقت ذاته من حسم اللقب، إذ يحتاج إلى 
الفوز بشوطني فقط في مباراتيه املتبقيتني 
فــي البطولة، بينما توقف رصيد الكويت 

عند ٢٢ نقطة.
وفي الســياق نفســه، فاز كاظمة على 
العربــي ٣- ١ ورفــع رصيده إلى ٢١ نقطة 
فــي املركز الثالث، فيما يبقى العربي على 

رصيده السابق بـ١٩ نقطة في املركز الرابع. 
وفي ســياق متصل، فاز التضامن على 
اليرمــوك بنتيجــة ٣-٢ وأعلن تأهله إلى 

الدوري املمتاز رسميا. 
إلــى ذلــك، تتواصل منافســات دوري 
السيدات بإقامة مباراتني اليوم، ففي الـ ٣٫٠٠ 
تتواجه سيدات سلوى الصباح مع العربي 
علــى صالة نادي الفتاة في اخلالدية وفي 
الـ٢٫٣٠ تلتقي فتيات العيون بنادي الفتاة 
على صالة مجمع الشــيخ سعد العبداهللا 
ضمــن اجلولة الرابعة من القســم الثاني 

للبطولة.
من جانب آخر، أعلنت جلنة املسابقات 
أن موعد استئناف بطولة الكأس سيكون 
في ١٢ أبريل اجلاري، فيما بني أمني الســر 
عبداهللا الغرير أن نظام البطولة سيكون 
بطريقة خروج املغلوب من دور واحد نظرا 

للظروف الصحية الراهنة.

بغداد تستضيف االجتماع االستثنائي منتصف أبريل

وصول وفد جلنة دراسة ملفات استضافة «خليجي ٢٥» إلى البصرة

فرحة قدساوية بتحقيق إحدى نقاط املباراة

مواجهتان ثقيلتان 
في نصف نهائي كأس «اليد»

يعقوب العوضي

تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا في ضاحية 
صباح السالم اليوم مواجهتني من العيار الثقيل ضمن 
الدور نصف نهائي من بطولة كأس االحتاد لكرة اليد، 
فيلتقي في الـ ٤٫٣٠ الساملية مع كاظمة، فيما يتواجه 

في الـ ٦٫٠٠ الكويت مع العربي.
وقد ظهر الســاملية بحلة جديدة بعد عودة قائد 
اجلهاز الفني الســابق أحمد فوالذ والذي جنح في 
قيادة الفريق في تخطي برقان واجتياز العقبة الصعبة 

األولى رغم الغيابات املتعددة.
وال يقل شأنا عنه منافسه البرتقالي، حيث برز 
الفريق بصورة مغايرة عما قدمه في الدوري مبختلف 
أقسامه ويعتمد مدربه مروان رجب على مجموعة من 
العناصر اجليدة. وفي املواجهة األخرى بني الكويت 
والعربي، فاألبيض حامل لقب البطولة ويقوده املدرب 
الوطني هيثم الرشــيدي ويقدم معه أداء جيدا حتى 
اآلن، أما العربي بقيادة املدرب املخضرم القدمي اجلديد 
سعيد حجازي والذي يعلم من أين تؤكل الكتف فيتطلع 
لإلطاحة بأحد أصعب املنافسني في البطوالت احمللية.

إلى ذلك، أعلن حارس الساملية سابقا والفحيحيل 
فيصل بولند اعتزاله بعد مشوار طويل بدأه منذ ١٩٩٩.

محمد جاسم أحد أسلحة حجازي ضد الكويت

ملف الضمانات على طاولة االجتماع اليوم

برقان يلتقي الشباب اليوم.. والقادسية اجلمعة
يحيى حميدان 

يحل فريق الكرة بنادي برقان ضيفا 
على نادي الشــباب عند الســاعة ٣:٤٥ 
عصر اليوم في مباراة جتريبية جتمع 
الطرفني قبل معاودة املسابقات احمللية 
من جديد، لتكون املباراة األولى للفريق 
خــالل التوقــف احلالي بســبب قائمة 
الغيابات الطويلة عن التدريبات خالل 
الفترة املاضية، على أن يالقي القادسية 

يوم اجلمعة املقبل في جتربته الثانية. 
وينتظر أن يدخــل مجموعة كبيرة 
من الالعبني املصابني للتدريبات بشكل 
تدريجــي ابتداء من يوم غــد األربعاء، 
لعل أبرزهم التونســي خالد بن يحيى 
وصالح خميس وفرحان سعد ومحمد 
الربيع، ليكونوا جاهزين بنسبة كبيرة 
قبــل اللقاء املقبل للفريق امام اجلهراء 
يوم ٢٠ الشهر اجلاري ضمن اجلولة الـ 

١١ من دوري الدرجة األولى.

ً املصابون يعودون للتدريبات غدا


