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«طائرة» األخضر جددت 
لشمامي والقطان

موسى حجيج يترشح
لرئاسة االحتاد اللبناني

يعقوب العوضي

جددت إدارة النادي العربي عقد مدرب فريق الكرة الطائرة 
اإليراني جواد شمامي لثالثة مواسم بعد األداء الكبير الذي ظهر 
به األخضر املوسم املاضي حتت قيادته، كما جددت اإلدارة عقد 
املدير الفني محمد القطان للموسم املقبل، وتدرس االدارة التعاقد 
مع احملترف فينسيس فبليكوف إن لم جتد محترفا بديال قريبا. 
وسيصل املدرب شمامي إلى البالد يوليو املقبل ليقود تدريبات 

الفريق منتصف الشهر نفسه.
إلى ذلك، عقد مجلس إدارة احتاد الطائرة اجتماعا مع نادي 
األلعاب االلكترونية مساء أول من أمس في مقر االحتاد في ضاحية 
صباح السالم مبجمع الشــيخ سعد العبداهللا للصاالت املغلقة، 
وحضر االجتماع رئيس االحتاد د.عبدالهادي الشبيب، ورئيس 
نادي األلعاب االلكترونية عبداهللا العلي وأمني السر فيصل أبل.

بيروت ـ ناجي شربل

أعلن جنم كرة القدم اللبنانية الســابق موســى حجيج 
ترشحه لرئاسة االحتاد اللبناني لكرة القدم، في االنتخابات 
املقررة في ٢٩ يونيو بفندق «موفنبيك» الروشة. ويخوض 
حجيج مواليد ١٩٧٤ والذي يعتبر «أيقونة كرة القدم اللبنانية»، 
االنتخابات على مقعد الرئاسة مباشرة، وفق قوانني االحتاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا»، في مواجهة الرئيس احلالي لالحتاد 
املهندس هاشم حيدر، الذي يشغل هذا املنصب منذ سبتمبر 
٢٠٠١، والذي أعلن في وقت ســابق ترشحه لوالية جديدة 

سادسة تواليا. 
وميلك حجيج مسيرة حافلة في املالعب العبا في ناديي 
النصر الشــياح ثم النجمة الذي حقــق معه بطوالت عدة، 
فاملنتخــب الوطني الذي ترك فيه بصمات العبا وقائدا. كما 
تولى اإلشراف مدربا على ستة فرق هي: النبي شيت، الراسينغ 
بيروت، شباب الساحل، طرابلس الرياضي، العهد والنجمة 
الذي قاده الى الوصافة في مســابقتي الدوري والكأس في 

املوسم املنتهي.
وكشــف حجيج لـ«األنباء» عن «برنامج طموح حتتاجه 
اللعبــة، وأرى أنني قادر علــى حتقيقه». وخلص برنامجه 
بـ«بناء قاعدة هرم صلبة، ترســي مداميك ملستقبل كروي، 
فنبتعد عن التعاطي مع االحداث وفق فترات زمنية محددة 
(...)». وحدد هدفا رئيســيا «يقوم على السعي بقوة للتأهل 
ملونديال ٢٠٢٦ الذي تستضيفه الواليات املتحدة األميركية 
وكندا واملكسيك حيث تنتشــر اجلالية اللبنانية بكثافة في 
هذه البلدان، مســتفيدين من رفع عدد املنتخبات املشاركة 

في النهائيات».
وتزامن اعالن حجيج ترشحه مع رفع صوره على لوحات 
إعالنية في العاصمة بيروت، مرفقة بهاشــتاغ #من_ذهب، 

وهو الشعار الذي رافق حجيج في مسيرته العبا.

موسى حجيج بعد تقدمي طلب ترشيحه لرئاسة االحتاد

املري يشيد بتطبيق 
قانون االحتراف الكلي

القادسية بطل اجلمباز الفني

األهلي يواجه الترجي السبت

تقدم رئيس مجلس إدارة 
الرياضي  الكويتي  النادي 
للصــم وعضــو املجلس 
األعلى بالهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقــة حمد املري 
باألصالة عن نفسه وباإلنابة 
عن أعضــاء مجلس إدارة 
النادي وجميع منتســبي 
بالشكر  النادي من الصم 
والتقدير إلى وزير االعالم 
ووزيــر الدولة لشــؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري 
على دعمــه الكبير لقرار 

تطبيق االحتراف الكلي جلميع الالعبني الكويتيني في األلعاب 
الرياضية بجميع األندية مبن فيهم فئة الصم، مؤكدا انه يسعى 
لتقدمي كل الدعم لالعبني الصم في جميع األلعاب واالهتمام 
البالغ بتلك الفئة خالل املرحلة القادمة والعمل على حتقيق كل 
احتياجاتهم وتذليل جميع العقبات التي تواجههم لكي يحققوا 
املزيد من اإلجنازات الرياضية ورفع اسم وعلم الكويت عاليا 

في احملافل الدولية للصم.
وقال املري إن قرار تطبيق االحتراف الكلي سيحول الالعب 
من الهواية أو االحتراف اجلزئي إلى االحتراف كلي والتفرغ 
الكامل لالعبني مما سيحسن مستواهم الرياضي بشكل كبير 
وسيؤدي ذلك إلى حتقيق أفضل النتائج املرجوة مستقبال.

اقتنص نادي القادســية لقب النسخة األولى من بطولة 
كأس التفــوق للجمباز الفني (فئــة العمومي) والتي نظمها 
احتاد اجلمباز للعبة على مدار ٤ أيام مبشاركة ٧ أندية. وجاء 
كاظمة في املركز الثاني، حيــث اقيمت البطولة على صالة 

النادي العربي صاحب املركز الثالث.
وفاز العب القادسية علي اجلعفر باملركز األول في منافسات 
فئة الفردي العام متقدما على العب كاظمة جاسم نعيم الذي 
حل ثانيا، بينما ذهب املركز الثالث لالعب العربي جعفر عمران.

وعلى صعيد مسابقات فردي األجهزة، حصد العب العربي 
محســن عمران املركز األول في جهاز احلركات األرضية 
متفوقا على العب القادسية صباح السبيعي صاحب املركز 

الثاني، بينما جاء العب العربي جعفر عمران ثالثا.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

يعود غدا السبت فريق األهلي املصري الى السباق األفريقي، 
والسعي بقوة نحو حتقيق اللقب العاشر من بطولة دوري أبطال 
أفريقيا، مبواجهة فريق الترجي التونسي في لقاء الذهاب للدور 
نصف النهائي والذي يقام على ملعب حمادي العقربي برادس 
في السابعة مساء بتوقيت الكويت، وفي العاشرة مساء سيقام 
اللقاء اآلخر في نصف النهائي والذي يجمع بني الوداد املغربي 
وكايزر تشيفز اجلنوب أفريقي، وســيكون لقاء اإلياب لكلتا 
املباراتني يوم ٢٥ يونيو في القاهرة وجوهانسبرج. من جانب 
آخر، تختتم اليوم اجلولة ٢٦ من مسابقة الدوري مبباراة واحدة 
جتمع بني وادي دجلة، ثم تنطلق غدا اجلولة ٢٧ بأربع مباريات، 
األولى جتمع بني غزل احمللة واالحتاد الســكندري، ثم اجلونة 
وسيراميكا، واملصري مع اإلنتاج احلربي، ويختتم اليوم بلقاء 

أسوان ووادي دجلة.
إلى ذلك، باتت مشاركة العب جاالطة سراي التركي مصطفى 
محمد مع منتخب مصر في أوملبياد طوكيو، صعبة للغاية، وأوضح 
جاالطة سراي، أن مشواره في الدور التمهيدي لدوري األبطال، 
سيبدأ مبواجهة قوية ضد آيندهوفن الهولندي، أحد يومي ٢٠ 
أو ٢١ يوليو املقبل، وإيابا أحد يومي ٢٧ أو ٢٨ من الشهر نفسه.

حمد املري

جمعة يرحل عن «العميد»
يحيى حميدان 

أعلنت إدارة نادي الكويت االستغناء بصفة رسمية عن احملترف 
العاجي جمعة سعيد، الذي مثل الفريق األول لكرة القدم في املواسم 

اخلمسة األخيرة، بعدما مت إنهاء عقده قبل نهايته بعام.
ويعتبــر جمعة أحد أجنح احملترفني األجانب في دورينا بعدما 
حقق ١٤ بطولة مع «العميد»، فيما نال لقب كأس ولي العهد ٢٠١٦ 

مع الساملية الذي دافع عن ألوانه ملدة ٣ مواسم سابقة.
ودخلت بعض األندية القطرية والسعودية على خط التفاوض 
مع جمعة (٢٨ سنة) للحصول على خدماته بعدما برز بشكل الفت 
في دورينا، األمر الذي أوصله الى متثيل منتخب بالده في مباراتني 
دوليتــني. هــذا، وتعاقدت إدارة نــادي الكويت مع العــب االرتكاز 
املغربي مهدي برحمة (٢٨ ســنة) ليكون أولى صفقات «األبيض» 

الرسمية للموسم املقبل.

«األبيض» يتأهل لنصف نهائي آسيوية «اليد»

الكويت واألهلي البحريني في «خليجية السلة» غدًا

يعقوب العوضي

فاز فريق كرة اليد بنادي الكويت 
على القطن اليمنــي ٣٩ -١٩ ورفع 
رصيده إلى ٨ نقاط في املباراة التي 
جمعتهما ضمن اجلولة األخيرة من 
منافســات الدور التمهدي لبطولة 
األندية اآلسيوية ٢٣ لكرة اليد املقامة 

في مدينة جدة بالسعودية.
وقد ضمن األبيض تأهله رسميا 
إلى الدور نصف النهائي من البطولة 
بعد فوز الدحيل القطري على كيرمان 
اإليرانــي امس بنتيجــة ٣٣ - ٢٩، 
وبذلــك يلتقي مــع فريــق العربي 

القطري غدا.

وسيطر العميد منذ بداية املباراة 
وساعده على ذلك التنويع في اللعب 
بني التصويب من مسافات مختلفة 
واالختــراق مــن العمــق الدفاعــي 
للمنافــس الذي بــدا واضحا عليه 
افتقاده خبرة املشــاركات الدولية، 
اذ انهــا املــرة األولــى التــي يصل 
فيها القطن اليمنــي الى النهائيات 
اآلسيوية. أما الساملية فيقترب من 
لعب أدوار الترضية غدا، اذ خاض 
مباراة متأخرة مساء أمس مع النجمة 
البحرينــي وعلى ضــوء نتيجتها 
ونتائج بقية فرق املجموعة تتبقى 
للسماوي فرصة ضئيلة في التأهل 

إلى نصف النهائي.

هادي العنزي

يخــوض غــدا الفريــق األول لكرة 
الســلة بنادي الكويت أولى مواجهاته 
في البطولة اخلليجية الـ ٤٠ لكرة السلة، 
املؤهلة لبطولة كأس آسيا لألندية، عندما 
يلتقي نظيره األهلي البحريني في الـ 
٤ عصــرا، وتفتتح البطولة اخلليجية 
اليــوم في دبــي بإقامــة لقاءين، حيث 
يلتقي في الـ ٤ عصرا الشمال القطري 
مع األهلــي البحريني، وتتبعها في الـ 
٦٫٣٠ مساء مواجهة جتمع شباب أهلي 
دبي اإلماراتي املســتضيف مع النصر 

السعودي.
وقد أجرت جميع الفرق املشــاركة 
 (PCR) فــي البطولــة فحص كورونــا
مساء أمس قبل بدء منافسات البطولة، 
كما ســمحت اجلهات املنظمة للبطولة 
بحضور اجلماهير مبا ال يتجاوز ٣٠٪ 
من ســعة الصالة (٦٠٠ مشــجع)، مع 

تطبيق جميع االحترازات الصحية.
ويسعى «العميد» إلى املنافسة على 
لقب البطولة، بعدما استعد جيدا عبر 
معسكر استمر أسبوعني في العاصمة 
الصربية بلغــراد خاض خالله العديد 
من املباريات الودية القوية. وتشــارك 

في «خليجية السلة» ٤ أندية إلى جانب 
الكويت، هي: النصر السعودي، والشمال 
القطري، واألهلي البحريني، وشــباب 
أهلي دبي اإلماراتــي، ويتأهل األربعة 

األوائل إلى الدور الثاني، على أن يلعب 
األول مــع الرابع، والثانــي مع الثالث، 
والفائزان يتأهالن للمباراة النهائية التي 

ستقام في ٢٦ يونيو اجلاري.

الكويت أكمل حتضيراته ملواجهة األهلي البحريني غداً (املركز اإلعالمي للكويت)

عبدالعزيز جاسم

يستأنف منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
تدريباته في السابعة مساء الغد على ستاد الكويت 
بقيادة املــدرب الوطني ثامر عناد وبحضور ٢٣ 
العبا، والتي تستمر حتى االثنني املقبل استعدادا 
للمغادرة ٢٢ اجلاري إلى الدوحة ملواجهة منتخب 
البحرين ٢٥ منه ضمن تصفيات الدور التمهيدي 

لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خالل 
الفترة من ٣٠ نوفمبر إلى ١٨ ديسمبر املقبلني.

ويسعى اجلهاز الطبي الى جتهيز الالعب بندر 
السالمة والذي يعاني من إصابة عبارة عن متزق 
عضلي ويحتاج مــن خالله للخلود للراحة لكي 

يتمكن من اللحاق مبواجهة البحرين.
وإذا متكن األزرق من تخطي البحرين فسيلعب 
ضمن املجموعة األولى بالبطولة، إلى جانب قطر 

املســتضيفة، والعراق، والفائز مــن لقاء عمان 
والصومال.

ويبحث املدرب ثامر عناد عن إيجاد التوليفة 
املناسبة خالل األيام املقبلة، وذلك لتحقيق الفوز 
على البحرين خاصة ان مباريات الدور التمهيدي 
لبطولــة كأس العرب تقام بنظام خروج املغلوب 
من مباراة واحدة، ما يعني ان التركيز الذهني لن 
يقل أهمية عن الفني، فأي خطأ سيكلف األزرق 

اخلروج ويصعب تعويضه.
وضمــت قائمة الـ ٢٣ العبــا كال من: خالد 
الرشيدي، وسامي الصانع، وخالد محمد إبراهيم، 
وفهد الهاجري، وأحمد الظفيري، ومحمد الهويدي، 
وعيد الرشيدي، وفواز عايض، وبندر السالمة، 
وشبيب اخلالدي، وفهد األنصاري، وحمد حربي، 
وفهد حمود، ومهدي دشتي، وحمد القالف، ومبارك 
الفنيني، وبدر املطوع، وحسني اشكناني، واحمد 

زنكي، ويوسف ناصر، وعبداحملسن التركمان، 
وسليمان عبدالغفور، وسعود القناعي.

وقام املدرب عناد باستبعاد ٧ العبني من القائمة 
التي شاركت في التصفيات اآلسيوية املشتركة 
املؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ في قطر وكأس آسيا 
٢٠٢٣ بالصني، وهم: معاذ الظفيري، وخالد العجاجي، 
وراشد الدوسري، وعبدالعزيز وادي، وناصر فالح، 

وفواز املبيلش، وعبدالعزيز ناجي.

األزرق يعود للتدريبات غدًا استعدادًا للبحرين
اجلهاز الطبي يجهز السالمة قبل املواجهة


