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السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٠ رياضـة

هادي العنزي 

أكد مهاجم النادي العربي واملعار 
حاليا للساملية الدولي حسني املوسوي 
فــي تصريح خاص لـــ «األنباء» أنه 
تلقى عدة عروض محلية، ويبقى القرار 
النهائي رهنا مبوافقــة مجلس إدارة 
النادي العربي، ورؤية اجلهاز الفني، 
مضيفا ان العربي بيتي الثاني، وصاحب 
الفضل األول في مسيرتي الرياضية، 
ولن أنسى ما قدمه لي طوال حياتي، 
وجلماهيره كل التقدير واالحترام، 
وأمتنــى أن أعود للمشــاركة في 
صفوفه مجددا، ولكن األمر يخضع 
العتبارات مهمة في مقدمتها القرار 
الفني للمدرب احلالي البوســني 
داركو نيستروفيتش، لكن وبذات 
الوقت فــإن العودة صعبة إن لم 
تكن مستحيلة نظرا للرؤية الفنية 
املســبقة لداركــو الــذي ال يرى 
ضرورة لتواجــدي مع الفريق، 
وهي مشكلة يواجهها العديد 
من الالعبني احملليني أمام 

املدربني اجلدد.
األولوية للساملية

وشدد املوسوي على أنه 
ال توجد أي مشــكلة إدارية 
مــع مجلــس اإلدارة احلالي 
للنــادي العربي، أو املجالس 
الســابقة، مضيفا: انني دائما أحرص على أن 
تكون عالقتي مبجالس اإلدارة متزنة، ومبنية 
على االحترام والتقدير املتبادل، وفيما يتعلق 
بوجهتي املقبلة فإن األولوية ســتكون للعب 
مع نادي الساملية عن باقي األندية في املوسم 
املقبل، وذلك متى ما توافرت لديهم الرغبة في 
التجديد ملوسم آخر، وفي املجمل فإن اخليارات 

ستكون مفتوحة.
وذكر املوســوي أنه يحــرص على مزاولة 
التدريبات اليومية رغم احلظر الكلي بســبب 
جائحــة كورونا، وذلك للمحافظة على لياقته 
البدنيــة واملرونة املطلوبــة لالعب، ويحرص 
علــى تناول غذاء صحي بشــكل يومي، مؤكدا 
أن التوقف القسري للرياضة الكويتية بسبب 
ڤيروس كورونا أثر سلبا على جميع الالعبني 
بدرجات متفاوتة، ولكن يبقى الالعب ذو العقلية 
االحترافية أقــل ضررا من أقرانه لقدرته على 

التكيف.
دول اخلليج سبقتنا

وطالب املهاجم الدولي حســني املوســوي 
بضرورة اإلســراع بتطبيــق االحتراف الكلي 
لالعب الكويتــي للحاق بركب العالم وخاصة 
دول مجلــس التعاون اخلليجي التي يراها قد 
سبقتنا مبراحل كثيرة. وقال: «الوقت ليس في 
صاحلنا، وقد شهدنا جميعا النقلة النوعية التي 
حدثــت في دول اخلليج في القطاع الرياضي، 
سواء في املالعب العاملية، أو اإلدارة احملترفة، 
أو التقدير املادي واملعنوي لالعبني، والنتائج 
الكبيــرة التي حتققت خيــر دليل على جناح 
التجربة، وعليه يجــب علينا اللحاق بالركب 
قبل أن يكون ذلك مستحيال»، مشددا على أنه 
ورغم عدم تطبيق نظام االحتراف إال أن الالعب 
الكويتي ال يزال ينافس ويقدم مستويات متميزة 

في جميع األلعاب ومنها كرة القدم.
وأشار املوسوي إلى أنه لن يطيل البقاء في 
املالعب، ولم يتبق من مســيرته ســوى ثالثة 
مواســم على أبعد تقدير، مضيفا انني سأبقى 
متى ما وجدت نفســي قادرا على تقدمي أفضل 
ما لدي، وأمتنى أن أنهي مســيرتي في النادي 
العربي، ذلك الصــرح الرياضي الكبير، مبديا 
اعتــزازه بالفوز بلقب هداف املوســم املاضي 
وحصولــه على «جائزة املرعب» والتي قدمها 

له الدولي السابق جاسم يعقوب بنفسه.

االعتزال بعد ٣ مواسم.. وال خالف مع إدارة العربي

األولوية ستكون للعب مع الساملية عن باقي األندية املوسم املقبل
أمتنى أن أنهي مسيرتي في العربي.. وأعتز بلقب هداف املوسم املاضي

املوسوي: تلقيت عدة عروض محلية 
.. والعودة إلى «األخضر» صعبة

الرياحي باٍق مع النصر ملوسم آخر
عبدالعزيز جاسم

تشهد األيام املقبلة صفقات 
تبادليــة بنظــام اإلعارة بني 
ناديي القادسية والنصر، لكن 
يتبقى إلمتامها بعض اللمسات 
األخيرة والبنود من حيث عدد 
سنوات اإلعارة او االنضمام 

النهائي واملقابل املالي.
ويرغب القادسية في ضم 
مهاجم العنابي مشــعل فواز 
الذي شارك مع الفريق بعدد 
مــن املباريات هذا املوســم، 
باإلضافــة إلــى طلــب إعارة 

عادي فــي انضمــام حارس 
مرمى األصفر حمد اخلالدي 

للنصر.
ان  «األنبــاء»  وعلمــت 
النصر سيشــترط احلصول 
على خدمــات العبني آخرين 
في حال انتقال عادي وفواز 
وهذا األخير يسعى القادسية 
لضمــه بصفــة نهائية اال ان 
ادارة نــادي النصــر رفضت 
الفكــرة ورمبا يتســبب ذلك 
في تعقيــد الصفقة نوعا ما 
إال اذا قبــل االصفر باالعارة 

واملقابل املالي.

احلــارس أحمد عــادي الذي 
ميثل الســاملية هذا املوســم 
والــذي يرغــب بضمــه لكن 
فرصــة اعارته باتــت قليلة 
وذلك لرغبة النصر في إنهاء 

صفقة التبادل.
الى ذلــك، يرغب العنابي 
مقابــل تلــك الصفقتــني في 
إعــارة املهاجم أحمد  جتديد 
الرياحي ملوســم آخر والذي 
بات اقرب الصفقات لالنتهاء 
نظرا لرغبــة الالعب بالبقاء 
موســم آخــر، بينمــا تتمثل 
الصفقة الثانية بحال رحيل 

عادي يقترب من «األصفر».. وفواز واخلالدي ينتظران

عودة تدريجية للرياضة املصرية ١٥ يونيو

لبنان بحث عودة النشاط.. وجلنة لوضع خطة االستئناف

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تأكيدا ملا سبق ان نشرته «األنباء» بعودة النشاط 
الرياضي املصري، مبا فيها كرة القدم اعتبارا من ١٥ 
يونيو متهيدا لعودة املسابقات اعتبارا من ١٥ يوليو، 
أكد د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من 
جديد أن التدريبات ســتعود بشكل جزئي يوم ١٥ 
يونيو املقبل، وفق قرارات مجلس الوزراء، وجاء هذا 
التأكيد بعد اجتماع صبحي مع مجلس إدارة اللجنة 
األوملبية برئاسة هشام حطب ومت خالل االجتماع 
مراجعة كل اإلجراءات االحترازية والطبية والوقائية.
وناقش االجتماع ايضــا بعض جتارب البالد 
االخرى في هذا الشأن واالجراءات الطبية والوقائية، 
والنظر في عودة النشــاط الرياضي للمنتخبات 
القومية واملؤهلني واجلاري تأهيلهم للدورة االوملبية 
واالجراءات الطبية واالحترازية اخلاصة بهم وآليات 

التنفيذ.

وكشف د. حسن كمال رئيس اللجنة الطبية في 
اللجنة االوملبية املصرية أن اللجنة تابعت التجربة 
األملانية واالستفادة منها، لكن اللجنة الطبية انتبهت 
لوجود عدد كبير مــن اإلصابات العضلية لالعبي 
الدوري األملاني، موضحــا أن اللجنة وضعت في 
االعتبار أهمية احلفاظ على الالعبني من االصابات 
العضليــة كما تهتم باحلفــاظ عليهم من اإلصابة 

بكورونا.
وأكد على أنه ال يوجد أي قرارات رسمية حتى 
اآلن، بإلغاء الــدوري املصري املمتاز لكرة القدم، 

بسبب انتشار ڤيروس كورونا املستجد.
الى ذلك، كشــف مصادر اعالمية ان انتخابات 
االحتاد املصري لكرة القدم ستكون ملدة عام واحد 
فقط، او تأجيلها للعــام القادم مع التجديد للجنة 

اخلماسية احلالية من قبل الفيفا.
وطلبت اللجنة اخلماسية باحتاد الكرة، من سارة 
ساليمون مندوبة االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 

حتديد موقف الفيفــا من تخصيص منصب أمني 
الصندوق فى مجلس اجلبالية اجلديد، بعدما طالب 
عدد كبير من أندية اجلمعية العمومية الحتاد الكرة، 
اللجنة اخلماسية بعودة منصب أمني الصندوق ملجلس 
إدارة احتاد الكرة اجلديد، ويكون مثله مثل منصب 
نائب الرئيس ليتم فتح باب الترشــيح عليه ويتم 
اختياره باالنتخاب، وتنتظر اللجنة اخلماسية قرار 
الفيفا في هذه الشأن قبل إعالن الالئحة اجلديدة، كما 
طلبت اللجنة اخلماسية من فيفا حتديد صالحيات 
هــذا املنصب حال املوافقة عليه والفرق بينه وبني 

منصب املدير املالي للجبالية.
وأرجعــت األندية طلبها بعــودة منصب أمني 
الصندوق، إلى أنه سيحد من الصالحيات املطلقة 
لرئيس احتاد الكرة خاصة في الناحية املالية، ليكون 
أمني الصندوق هو املسؤول عن النواحي املالية في 
ظل الرقابة التي تسعى األندية لفرضها على احتاد 

الكرة في املرحلة املقبلة.

بيروت - ناجي شربل

جمعت وزيرة الشــباب والرياضة اللبنانية 
فارتينيه أوهانيان فــي مكتبها بالوزارة عددا 
اللبنانية، بصفتهم  من أعضاء اللجنة األوملبية 
ممثلني لالحتادات الرياضية، حيث جرى بحث 
سبل استئناف النشاط الرياضي في لبنان، املعلق 
جراء ڤيروس كورونا، واملتوقف أساســا في 
األلعاب اجلماعية جراء تداعيات احتجاجات ١٧ 
أكتوبر املاضي غير املسبوقة في تاريخ البالد، 
كما تدارس املجتمعون خطة االستئناف بشكل 
تدريجي وفق الضوابط واملعايير الصحية التي 

حتافظ على الصحة والسالمة العامة.
ومت االتفاق على تشكيل جلنة مشتركة من 
الوزارة واللجنة األوملبية برئاســتها شخصيا 
وحــددت مهمتها في اجتاهات ثالثة هي: وضع 

خطة مرحلية الستئناف النشاط الرياضي مبا ال 
يتعارض مع تطورات أزمة كورونا أو املقررات 
التي تصدر عن مجلس الوزراء في هذا املجال، 
واقتراح معايير للمســاهمات املالية التي ميكن 
أن تقدمها الوزارة لالحتادات الرياضية، ووضع 
تصور لكيفية تقليــص تأثير الظروف القائمة 
على االستحقاقات املقبلة واملشاركات اخلارجية 

للرياضة اللبنانية.
وكان عدد من رؤساء احتادات األلعاب الفردية 
ومالكي النــوادي الصحية واملالعب الرياضية، 
اعترضوا على القرارات األخيرة للحكومة اللبنانية، 
في شأن التخفيف من حال التعبئة العامة، وعدم 
شــمول احلركة الرياضية بذلك، وجاء حترك 
الوزيرة أوهانيــان، ليؤكد انفتاح الوزارة على 
عودة األنشطة، ورمي مسؤولية تعليق احلركة 

وزيرة الرياضة تتوسط وفد اللجنة األوملبية اللبنانيةعلى االحتادات الرياضة.

«البحري» يستذكر جاسم اخلرافي 
في الذكرى اخلامسة لرحيله

أصــدر النادي البحري الرياضي الكويتي 
بيانا مبناســبة الذكرى اخلامسة لوفاة فقيد 
الكويــت وأحد رجالهــا الكبار وممن له دوره 
وبصماته في تأســيس النادي الفقيد الراحل 
جاسم محمد اخلرافي، والذي انتقل إلى رحمة 
اهللا تعالــى يوم اخلميس ٢١ مايو ٢٠١٥. وقد 
استذكر النادي في بيانه املشوار احلافل بالعطاء 
للفقيد الراحل، وأياديه الكرمية البيضاء في 
خدمة النادي ودوره الكبير في إرساء دعائمه 
وتأسيســه، وعلــى امتداد رئاســته ملجالس 
اإلدارات منذ املجلــس األول عام ١٩٦٧ ـ ١٩٦٨ 
حتى مجلس عام ١٩٧٣ـ  ١٩٧٤  ودوره الكبير في 

بناء صرح النادي وفي اختيار موقعه احلالي، 
وفي حتقيــق أهدافه وتعزيز دوره في مجال 
األنشطة املختلفة والرياضات البحرية بشكل 
عام، ورياضة التجديف والشراع والكاياك، إلى 
جانب مشوار عطائه الوطني الكبير واحلافل في 
خدمة الكويت على مختلف األصعدة واملجاالت. 
من جانبه، قــال رئيس النادي اللواء فهد 
الفهد إن ذكرى الفقيد الراحل ستبقى محفورة 
في قلوب أعضاء النــادي والعبيه واجلميع، 
وعلى امتداد األجيال املتعاقبة، ومحفوظة في 
الســجل الذهبي النادي، وفي ســجل الرجال 

الكبار للكويت.

الراحل جاسم اخلرافي لدى استقباله لرئيس النادي وأعضاء مجلس اإلدارة

البنوان: كاظمة يدرس جتديد عقود الالعبني
قال رئيس نادي كاظمة 
اســعد البنــوان إن مجلس 
اإلدارة ســيدرس جتديــد 
عقود الالعبــني إضافة إلى 
دراســة العديد من اخلطط 
والقرارات اخلاصة للنهوض 
بالرياضة مرة أخرى داخل 
النادي خالل املرحلة املقبلة.

واعتبر البنوان في بيان 
صحافــي أن الغمــة التــي 
اجتاحت العالم وتســببت 
في توقف النشاط الرياضي، 
فرصــة ملراجعــة النفــس 

واألعمال التي متت وما هو مطلوب للمرحلة 
املقبلة، مشــيدا بالتزام الالعبني في تنفيذ 
التعليمات الصادرة من احلكومة والبقاء في 
بيوتهم حرصا على سالمتهم وسالمة الوطن. 
وطالب البنــوان األندية، القيام بدورها 

السيادي في تقييم اإلجنازات 
التــي حققتهــا االحتــادات 
املثال  ومحاسبتها، ضاربا 
باحتاد الكرة الذي وقع في 
الكثير من األخطاء ولم يضع 
أي استراتيجية خالل الفترة 
املاضية، بسبب عدم وجود 
رؤية مســتقبلية واضحة 
النتائج املخيبة  لتعويض 
لآلمال من مختلف املنتخبات 
وعدم تطوير الكرة الكويتية 
لالرتقاء باملراحل الســنية 
التــي تغــذي املنتخبــات 
الوطنيــة. وذكــر أن الوقت قــد حان لقيام 
األندية بدورها من خالل وضع الرجل املناسب 
في املكان املناسب واالبتعاد عن املجامالت، 
وان املرحلة املقبلة هي مرحلة بناء لوضع 

خطة جيدة لالرتقاء بالكرة مرة أخرى.

أسعد البنوان

البحرين ُتخّلد اسم عيسى بن راشد
املنامة ـ ناصر محمد

وجه ملك البحرين حمد 
بن عيسى آل خليفة بتخليد 
اســم املغفــور له الشــيخ 
عيسى بن راشد آل خليفة 
بإطالق اسمه على الصاالت 
الرياضية الثالث اخلاصة 
باحتادات الطائرة والطاولة 
واملعاقني. وجاء توجيه ملك 
البحرين إلى رئيس املجلس 
األعلى للشباب والرياضة 
الشــيخ ناصر بن حمد آل 

خليفــة، وذلك تقديرا وعرفانا للمســيرة 
املشرفة للراحل الكبير في خدمة البحرين.

واستذكر ملك البحرين 
إســهامات الشــيخ عيسى 
بــن راشــد الكبيــرة فــي 
خدمة املؤسسات والهيئات 
الرياضية اإلقليمية والقارية 
والدولية. ورحل عيسى بن 
راشد عن عاملنا في ١٢ مارس 
املاضي، بعد مشوار طويل 
في حب الرياضة، حيث يعد 
الشــيخ الراحل من مواليد 
عام ١٩٣٢، وقضى أكثر من 
٥٠ عاما في الرياضة، ويعود 
له الفضل في تدشني العديد 
من االحتادات احمللية ومن املســاهمني في 

تأسيس بطولة كأس اخلليج.

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

مبادرة وفاء ألسرة «املالكمة»

أوزيل يقترب من السد القطري

هادي العنزي

قــام مدربــو وإداريــو 
والعبو املالكمة في األندية 
طيبــة،  وفــاء  مببــادرة 
تســتذكر بالدعاء والعمل 
الصالــح كل من قدم وقته 
وعمله للعبة منذ نشأتها 
سواء من مسؤولني ومدربني 
وإداريــني وحكام والعبني 
ســابقني رحلوا عن عاملنا 
إلى الرفيق األعلى، وبقيت 
ذكراهــم طيبــة خالدة في 

وجدان أهل رياضة الفن النبيل، وقد جمع 
القائمون على املبادرة أســماء ٤٦ شخصا 
توفاهم اهللا، وجمعوا ١٥٠٠ دينار، ليتقدموا 
بها إلى جمعية إحياء التراث اإلسالمي لتقوم 
بتشييد وإجناز بئر ماء ارتوازي في الهند 
ليكون صدقة جارية على أرواح املتوفني.

من جانبه، قال صاحب املبادرة ومدير 

املالكمة بنادي الكويت بدر 
املنشد في تصريح خاص لـ 
«األنباء» ان الفكرة حظيت 
بثناء ومشاركة كبيرين من 
قبل اجلميع، مضيفا اننا 
حرصنا أال تكون مبادرة 
فردية، وبالفعل فقد جاءت 
املشــاركة كبيرة من قبل 
أســرة املالكمــة، وعليــه 
عملنــا علــى إجناحهــا، 
وبعــد ان جمعنــا مبلغــا 
مــن املال ذهبنــا جلمعية 
احيــاء التراث اإلســالمي 
اخليرية لتنفيذ مشــروع خيــري، األمر 
الذي لقي ترحيبا كبيرا لديهم، ووعدونا 
بأن يتم البدء باملشروع بعد انتهاء األزمة 
الناجتة عن جائحة ڤيروس كورونا، الفتا 
إلى أن اجلميع شــارك في املبادرة مببلغ 
مالي بسيط (٥ دنانير) للشخص الواحد 

وبإجمالي ١٥٠٠ دينار.

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

اقترب احملترف األملاني لنادي أرســنال 
اإلجنليزي مســعود أوزيل من االنتقال إلى 
صفوف نادي الســد القطري مطلع املوسم 
اجلديد. وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية 
أن أرســنال يعد املرشــح األوفر حظا للفوز 
بلقب جنم فينورد الهولندي أوركون كوككو 
كبديل ملسعود أوزيل هذا الصيف، ويتنافس 
مع تشلســي على الفــوز بخدمات أوركون، 
وأشارت الصحيفة إلى أن أيام مسعود أوزيل 
في ملعب اإلمارات باتت معدودة، واقتربت 
من النهاية بعد موسم مضطرب للغاية، كما 
يتطلع املدرب مايكل أرتيتا إلى الفوز بخدمات 
العب خط الوسط الهولندي أوركون صاحب 
الـ ١٩ عامــا. وفي الوقت الــذي تناقلت فيه 
بعض مواقع الســد اجلماهيرية عبر موقع 
«إنستغرام» اخلبر، واعتبرت أن خيار التعاقد 

مع أوزيل يعد صائبا، مع اقتراب رحيل غابي 
فيرنانديز إلى أتلتيكو مدريد نهاية املوسم 
احلالــي. الى ذلك، تعتــزم ٤ أندية بالدوري 
الفرنســي إقامة دورة رباعية في العاصمة 
القطرية (الدوحة) خالل شهر يوليو املقبل 
في إطار استعداداتها للموسم الكروي اجلديد 

الذي سينطلق في أغسطس املقبل.
وكان االحتاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن 
مؤخرا إلغاء بطولة الدوري، بســبب األزمة 
الصحية التي تســبب فيها ڤيروس كورونا 
املستجد ليتخذ قراره باحتساب باريس سان 
جرمان بطال للمسابقة للمرة التاسعة بعدما 
تصدر جدول الترتيب برصيد ٦٨ نقطة متفوقا 
على أوملبيك مرسيليا صاحب املركز الثاني 
بـــ ١٢ نقطة، ويبتعد عن املركز الثالث الذي 
يحتلــه رين بـ ١٨ نقطة، قبل ١٠ جوالت من 
نهاية املوسم، ليواصل الباريسي بذلك هيمنته 

على الكرة الفرنسية.

بدر املنشد


