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سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال أعضاء اللجنة االنتقالية

جهاد احلسني لم يف بقسمه للكويت

أكد أن جهاد خرج من حسابات األبيض

»األولمبية العراقية« تشيد بجهود الفهد 

عقلة: موقف الكويت من كاريكا يتضح خالل يومين
السالمية يستأنف الحكم القاضي بحله

الروماني أوريال مدربًا للساحل

ثالثي أفريقي في الطريق للسماوي

»طائرة« الناشئين في بيروت 
للمشاركة في »العربية«

مبارك الخالدي
ق����دم دفاع رئيس مجل����س إدارة نادي الس����املية بصفته عبداهلل 
الطريجي الطعن باالس����تئناف على احلكم رقم 2009/1233 والقاضي 
باعتبار مجلس اإلدارة منحال والصادر بتاريخ 28 يونيو املاضي وقد 
قيد االس����تئناف برقم 1183 اداري مستأنف لدى الدائرة الثانية وجار 

حتديد جلسة لنظره عبر ادارة قلم محكمة االستئناف.
وكان عدد من اعضاء اجلمعي����ة العمومية بالنادي وهم: محبوب 
جمع����ة ونوري الربيعان وصالح الهاج����ري ومحمد بهبهاني وعادل 
الصراف قد اقاموا دعواه����م ضد رئيس مجلس إدارة النادي بصفته 
ومدير عام الهيئة العامة للش����باب والرياضة بصفته ووكيل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل بصفته مطالبني بحل مجلس إدارة النادي 
استنادا ملا أوردوه في صحيفة دعواهم بأن املجلس قد خالف املادة 48 
من النظام األساسي املوحد لالندية واالحتادات الرياضية بعدم عقده 

أي اجتماع خالل ثالثة اشهر متصلة.
وقد مت تداول القضية وفق ما جاء مبحاضر جلس����اتها إذ خلصت 
احملكمة الى قناعة بجلسة 28 يونيو املاضي مصدرة حكمها باعتبار 
مجل����س االدارة منحال ولم يرتض املدعى عليهم احلكم فطعنوا عليه 
باالستئناف املاثل للخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وملخالفة الثابت 

باألوراق والقصور في التسبيب والفساد في االستدالل.

 مبارك الخالدي
تعاقد نادي الساحل مع املدرب الروماني اوريال لقيادة الفريق األول 
لكرة القدم للموسم املقبل خلفا للسلوڤاكي بينيك. وسيصل اوريال 
الى البالد في األول من الشهر املقبل لتولي مهامه الرسمية واالطالع 
عن قرب على مس����تويات الالعبني والبدء في طرح تصوراته خلطة 
اعداد الفريق للموسم املقبل ومناقشة ملف الالعبني احملترفني واجراء 

املفاضلة الالزمة الختيار املناسب منهم حلاجة الفريق.

مبارك الخالدي
علمت »األنباء« ان اجلهاز االداري للسماوي قد باشر االجراءات 
االدارية اخلاصة بالتعاقد مع ثالثة محترفني افارقة من الكاميرون 
والسنغال ونيجيريا وذلك بناء على توصية مدرب الفريق اجلديد 
توم���اس. وقد اوعز املدرب الى اجله���از االداري بضرورة التعاقد 
سريعا مع هؤالء الثالثة لقناعته الشخصية مبستواهم ويشغلون 
ثالثة مراكز هي الدفاع والوسط والهجوم. ورفض مسؤولو الكرة 
بالنادي االدالء بأي تصريح حول حجم الصفقة او اسماء الالعبني 
بداعي السرية، واكدوا ان مدرب الفريق سيصل الى البالد الثالثاء 

املقبل على ان يتم االعالن رسميا عن الالعبني الثالثة.

تغادر القاهرة اليوم بعثة املنتخب الوطني للكرة الطائرة 
للناش���ئني متوجهة الى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة 
ف���ي البطولة العربية املقرر اقامتها خالل الفترة من 24 الى 5 

اغسطس املقبل.
وكان املنتخب قد خ���اض باالمس آخر لقاءاته الودية امام 
نادي هليوبوليس، والتى خدمت اجلهاز الفني للفريق كثيرا، 
وجعلته يقف على حقيقة مستوى العبيه ومعرفة أهم السلبيات 

وااليجابيات التي ظهر عليها الالعبون خالل املعسكر.
ومن جانبه اكد املدرب س���عد يعقوب انه سعيد مبعسكر 
القاهرة والتجارب الودية التي خاضها خالله النها اظهرت للجهاز 
الفني مدى استعداد املنتخب للمشاركة في البطولة العربية 
ومن بعدها بطول���ة اخلليج، كما انها أتاحت الفرصة للجهاز 
للوقوف على املس���توى احلقيقي لالعبني ومدى استيعابهم 
للفكر اخلططي والتكتيكي الذي اتبعه معهم اجلهاز الفني خالل 
املعس���كر. مشيرا الى ان السلبيات التي يعاني منها املنتخب 
حاليا ترجع لقلة اخلب���رة عند الالعبني، نظرا الى ان اجلهاز 
الفني قام بتجميع هذه التشكيلة قبل السفر الى معسكر القاهرة 
بأيام قليلة، فضال عن ان الالعبني لم يعتادوا اللعب مع بعضهم 
البعض، وبالتالي فهم بحاجة الى اكتساب املزيد من االنسجام 
والتفاهم. واضاف يعقوب انه س���يعمل على عالج السلبيات 
التي ظهرت بالفريق خالل التدريبات املقبلة، والتي ستسبق 
خوض املنافسات الرس���مية بالبطولة العربية، كما سيعمل 
على تقوية الش���ق االيجابي لديه، والرفع من القدرة املهارية 
عند الالعبني ليصبحوا اكثر جاهزية واستعدادا للمشاركة في 

املنافسات الرسمية.

اشاد رئيس اللجنة االوملبية العراقية رعد حمودي 
برئيس املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ احمد الفهد ملا 
قدمه من دعم للجنة االوملبية العراقية وجلميع الرياضيني 
العراقيني من خالل فتح املنش���آت الرياضية امامهم 
للتواجد في الكويت. واضاف حمودي: لقد جمعني لقاء 
مع الشيخ احمد الفهد الذي كان سعيدا للغاية بفوزي 
في انتخابات اللجنة االوملبية العراقية وقدم للرياضة 
العراقية دعما غير محدود واعدا بزيارة بغداد على رأس 
وفد املنتخب الكويتي قريبا ليكون ثاني منتخب عربي 
يزور العاصمة بغداد بعد املنتخب الفلسطيني الذي 
استطاع كسر احلصار املفروض على املالعب العراقية 
منذ س���بع سنوات. واش���ار حمودي الى ان لقاءه مع 
الفهد كان على هامش اجتماعات اجلمعية العمومية 
للمجلس االوملبي اآلسيوي الذي اقيم في سنغافورة 
خالل االسبوع املاضي ومت فيه تبادل وجهات النظر في 
العديد من االمور والقضايا التي تخص احلركة الرياضية 
في البلدين، حيث ابدى استعداده الكامل لبناء عالقات 
مميزة في املجال الرياضي مبا يخدم املصالح املشتركة 
لكال البلدين. واشاد مبواقف الفهد الداعمة للعراق معربا 
عن امله في ان يس���هم املجلس االوملبي خالل املرحلة 

املقبلة بتوفير عدد من املعسكرات والدورات املختلفة 
امام الرياضيني العراقيني للتغلب على الكثير من املشاكل 
التي تواجهها الرياضة العراقية. واوضح حمودي ان 
االمني العام للجنة االوملبية البحرينية الشيخ احمد 
بن حمد آل خليفة ابدى هو اآلخر اس���تعداد البحرين 
لتقدمي كل جهودها امام الرياضيني العراقيني، وبني ان 
الشيخ احمد بن حمد اثنى على املواقف الكبيرة جتاه 
الرياضيني في العراق وهم في موقع الترحيب في اي 
وقت يرغبون بزي���ارة البحرين حيث اتفقنا على ان 
يكون هناك تعاون مشترك بني اللجنتني، وهذا االمر 
ولد لدينا االرتياح الشديد لهذه احلفاوة من قبل االشقاء 
في البحرين. واكد ان جميع اللجان االوملبية الشقيقة 
والصديقة مستعدة ملس���اندة ودعم اللجنة االوملبية 
العراقية من اجل االرتقاء ملستوى افضل ومن املؤمل 
ان نعقد اتفاقيات عديدة مع اللجان االوملبية في عدد 
من الدول اآلسيوية من اجل االتفاق على صيغ تعاون 
تكون في خدمة الرياضة العراقية، حيث شهد اجتماع 
اجلمعية العمومية حتركا عراقيا اثمر عن عقد العديد 
م���ن االتفاقات التي تنتظر بلورتها الى واقع ملموس 

خالل املرحلة املقبلة.

مبارك الخالدي
قال مدير الك���رة بنادي الكويت عادل عقلة 
ان التدريب االول للفريق س���يبدأ في السابعة 
والنصف من مس���اء اليوم اثر قرار االدارة مد 
اج���ازات الالعبني حتى مس���اء امس ملزيد من 

الراحة بعد جهد موسم كامل.
واضاف انه كان من املقرر ان يباشر الفريق 
التمارين االثنني املاضي اال اننا ارتأينا التأجيل 
ريثما يتوافر عدد من الالعبني وملنحهم املزيد من 
الراحة الدراكنا حجم اجلهد الذي بذله العبونا 
طوال املوسم املاضي، وهو من حقهم علينا، اذ 
اننا ال ندخر وسعا في اتخاذ القرار الذي ينعكس 

ايجابا على الروح املعنوية لهم.
وفي اطار انتقاالت الالعبني، اكد عقلة صحة 
انتقال مهاجم الفريق فرج لهيب الى الس���املية 
مقابل اعارة مدافع الساملية احمد العبيدان الى 

االبيض املوسم املقبل.

انتقال لهيب

وقال ان انتقال لهيب يأتي تقديرا منا خلدماته 
مع الفريق وبناء على رغبته وتنفيذا لسياستنا 
اخلاصة باتخاذ كل ما هو مفيد لالعبينا، السيما 
ان لديه الرغبة في متثيل الس���املية للموس���م 

املقبل.
وعن احملت���رف البرازيلي كاريكا، اكد عقلة 
انه في اليومني املقبلني ستتضح الصورة حول 
حقيقة املوقف من الالعب وازالة كل الغموض 
الذي صاحب الرغبة املشتركة بني الطرفني، خاصة 
ان مجلس االدارة سبق ان اعلن ان التعاقد مع 

الالعب سيعلن في حينه.
وبشأن املوقف من احملترف السوري جهاد 
احلسني، اوضح عقلة ان جهاد خرج من حساباتنا 
ولن يكون في قائمة الالعبني للموس���م املقبل، 
ونحن تعاملنا مع هذا امللف بأخالقنا كي يعلم 
اجلميع انه في بداية املوس���م املاضي لم يقدم 
جهاد املستوى املأمول منه ولم يكن الفتا اال بعد 
ان جنح الفريق بشكل عام في حتقيق طفرة في 
القسم الثالث، فنحن في النهاية اصحاب الفضل 
عليه والكويت كناد عريق ال يتوقف على العب 
معني لكننا كنا نأمل منه ان يفي بقسمه لنا بأنه 
لن يلعب في الكويت اال للفانيلة البيضاء ويا 

ليته يحترم قسمه ووعوده املتكررة لنا.

قرعة الخليجية

وعن قرعة البطولة اخلليجية ال� 25 لالندية 
ابطال الدوري والكأس التي اوقعت الكويت في 
املجموعة االولى مع اندي���ة الوصل االماراتي 
والرفاع البحريني، قال عقلة ان القرعة متوازنة 
والفرق تقريبا باملس���توى واحلظوظ نفسها 
وان كان هن���اك تفوق لالندية الس���عودية من 
حيث اإلعداد وامكانات احملترفني وكذلك االندية 
القطرية، وبالنسبة ملجموعتنا فهي ليست سهلة، 
فالوصل سبق ان فاز علينا في البطولة اآلسيوية 
كما ان الرفاع تغلب علينا في البطولة العربية، 
لكننا نتمنى ان يوفق فريقنا في رحلة اعداده 
مع جه���ازه الفني اجلديد ونح���ن دائما نقول 
ان العبينا متى ادوا بالش���كل الذي نريد فلن 

يوقفهم احد.

أطلعوا سموه على اإلجراءات لحل المشكلة مع »فيفا«

نائب األمير استقبل رئيس وأعضاء اللجنة االنتقالية
استقبل سمو نائب األمير 
وول����ي العهد الش����يخ نواف 
األحم����د ف����ي ديوان���ه بقصر 
الس����يف امس رئيس اللجنة 
االنتقالي���ة لك���رة القدم الشيخ 
احمد اليوسف واعضاء اللجنة � 
حيث شكروا سموه على رعايته 
بطولة كأس سمو ولي العهد 

للموسم 2008 � 2009.
واشاد سموه باجلهود التي 
بذلت في تنظيم البطولة معربا 
عن ضرورة االهتمام وتطوير 

مستوى الرياضة الكويتية.
وقدم أعضاء اللجنة لسموه 
لوحة تذكارية بهذه املناس���بة. 
وحضر املقابل���ة رئيس ديوان 
سمو ولي العهد الشيخ مبارك 

الفيصل.
الى شرح  واستمع س���موه 
موجز عن جهود اللجنة بالنسبة 
خلارطة الطريق واإلجراءات التي 
متت حلل مشكلة كرة القدم مع 
االحت���اد الدولي »فيفا«، كما مت 
اطالع س���موه على ما تقوم به 
اللجنة من عمل متواصل لتحقيق 
توجيهات ورغبة صاحب السمو 
ادارة  األمير بتش���كيل مجلس 
االحتاد م���ن 14 عضوا ميثلون 
األندية اعضاء اجلمعية العمومية 

لالحتاد.

وقد اعرب اليوسف عن عميق 
الشكر واالمتنان باسمه ونيابة 
عن اخوانه اعضاء اللجنة واألسرة 
الكروية لسمو نائب األمير التاحة 
الفرصة لهم للتشرف مبقابلة 
سموه واالستماع الى توجيهاته 
اللجنة  التزام  ونصحه، مؤكدا 
الكروية بهذه  املؤقتة واألسرة 
التوجيهات التي تعتبر نبراسا 

الطري���ق وهاديا  لن���ا  يضيء 
لتضافر وتكاتف جهود اجلميع 
من أجل مصلحة الكرة الكويتية 

بخاصة والكويت بعامة.
السامية  املعاني  الى  وأشار 
التي تعكس حب  املقابلة  لهذه 
الوالد سمو نائب األمير ألبنائه 
الش���باب والرياضيني وجتسد 
دالالت الفخر واالعتزاز للقيادة 

الرشيدة والدعم األبوي واملساندة 
الدائم���ة للحرك���ة الش���بابية 
والرياضية، مؤكدا انه لوال هذا 
احلنو األبوي الس���امي والدعم 
املتواصل ملا استطعنا مواصلة 
مس���يرتنا بنجاح نحو الهدف 

املنشود.
اليوس���ف بتكاتف  وطالب 
وتضام���ن وتع���اون اجلميع 

والوق���وف صف���ا واحدا خلف 
قيادتنا الرشيدة مجددين الوفاء 
والوالء لهذه القيادة أميرا ونائبا 
لألمي���ر وللحكومة الرش���يدة 
والشعب الكويتي، مؤكدين العزم 
على املضي قدما لتنفيذ الرغبة 
السامية لصاحب السمو األمير 
واضعني نص���ب أعيننا نصح 

وتوجيهات سمو نائب األمير.

حامدالعمران
لفت احلارس الدولي لكرة اليد ونادي 
الصليبخات تركي نافع االنظار اليه بقوة 
خالل مباريات املوسم املاضي بعد التألق 
الواضح والصريح ليفرض نفس���ه كأحد 
جنوم املوسم بعد الغياب عن مستواه في 
املوسمني السابقني ويعتبر نافع أحد األسباب 
الرئيسية في إحراز الصليبخات لبطولة 
دوري الدمج وخاصة بعد ان وقف كالسد في 
اللقاء النهائي أمام العربي ليعجز مهاجمو 
االخضر عن التعامل معه مما اعطى الثقة 
لزمالئه الذين ابلوا بالء حس���نا ليتوجوا 

ابطاال للبطولة.
وأكد نافع في تصريح ل� »األنباء« انه 
دخل في حتد مع نفسه في املوسم املاضي 
بعد انتقاله نهائيا الى صفوف الصليبخات 
من ناديه القدمي الكويت بصفقة مبادلة مع 
العب منتخب الناشئني مشعل طه، مشيرا 
الى انه أراد ان يثبت للجميع انه لم ينته 
وانه قادر على التألق، مؤكدا ان مصلحة كرة 
اليد الكويتية كانت تقتضي انتقاله لوجود 
حارس���ني جيدين في االبيض وهما أحمد 
الفرحان وناصر الهاجري، موضحا ان ادارتي 
نادي الكويت والصليبخات أصابا الهدف 
بصفقة التبادل وذلك بإحراز الصليبخات 
بطولة الدوري العام وفريق حتت 16 سنة 
في الكويت بطولتي الدوري والكأس، مؤكدا 
ان عودته إلى مستواه ترجع إلى عودة الثقة 
واالنضباط في التدريبات الى جانب وجود 
مدرب ك���فء في الصليبخات وهو املدرب 
الوطني خالد غلوم الذي كان يضع الطرق 
الدفاعية املناسبة وهذا ما يزيد من الضغط 
على هجوم الفرق األخرى ويؤدي الى قلة 

تركيز املهاجمني مما ساعد على التألق.
واشار نافع الى انه وجد كل الترحيب 

الثالثي  من العبي الصليبخ���ات، خاصة 
الدولي فيصل صيوان وهيثم الرش���يدي 
وحسني صيوان الى جانب اجلهازين الفني 
واإلداري واالهتمام الكبير بالفريق األول 
من ادارة النادي وخاصة امني السر العام 
ومدير اللعبة سعد عناد الذي يعتبر االب 
الروحي للفريق بدعمه املتواصل ومتابعته 
احلثيثة لكل االمور االدارية وتذليل جميع 
الصعوبات وهذا ما يرفع من الروح املعنوية 
عند الالعبني ويشعرهم باملسؤولية الحراز 
بطول���ة تضاف الى س���جل البطوالت في 

النادي.
وأكد ناف���ع ان الهدف املقبل هو احراز 
البطولة اآلسيوية لالندية ابطال الدوري 
التي ستقام في االردن في نوفمبر املقبل، 
متمنيا ان يتم دعم صفوف الفريق بالعبني 
محترفني على مستوى عال يساهمون بشكل 
ايجابي في فوز الصليبخات بالبطولة للمرة 
األولى في تاريخه، مشيرا الى ان البطولتني 
السابقتني شهدتا تطورا ملحوظا في مستوى 
الفرق املشاركة، خاصة فريق السد اللبناني 
الذي تأهل الى الدور قبل النهائي، متمنيا ان 
يكون نهائي البطولة املقبلة كويتيا، بتأهل 
فريقه الى النهائي الى جانب العربي الذي 
يشارك في البطولة للمرة األولى وطموحه 

منصب على احراز البطولة.
واوضح نافع ان مركز حراس���ة املرمى 
املنتخب األول بخير لوجود حراس مميزين 
يأتي في مقدمتهم حمد الرشيدي ومهدي 
عبداحلليم واحمد الفرحان ومحمد شعب 
ويوس���ف مدوة ومحس���ن مفرح وهؤالء 
قادرون على حتقيق منافس���ة قوية على 
مركز حراسة مرمى االزرق مما يساهم في 
رفع املستوى الفني وهذا يصب في صالح 

كرة اليد الكويتية.

بعد تألقه الموسم الماضي وإحراز درع الدوري

نافع: أسعى للفوز بلقب »آسيوية اليد« مع الصليبخات

تركي نافع يعد بمواصلة تألقه 
مع الصليبخات

مزايدة لبيع حقوق النقل التلفزيوني للدوري
 اعلنت اللجنة االنتقالية الحتاد كرة القدم 
امس عن مزايدة لرعاية الدوري وكأس االحتاد 
ملوسم رياضي واحد وفقا للقانون رقم )5( لسنة 
2007 وبيع حقوق النقل التلفزيوني للمباريات 
لشركات ذات خبرة عاملية.  وقالت اللجنة في 
بيان صحافي ان اجتماعها اسفر عن االعالن عن 

موافقة اللجنة على طلب استضافة تصفيات 
املجموعة الثالثة ملنتخبات الشباب حتت 19 سنة 
لكأس آسيا في الكويت خالل الفترة من 5 الى 
10 نوفمبر املقبل مبشاركة منتخبات افغانستان 
والهند والعراق وعمان والسعودية الى جانب 

منتخب الكويت البلد املضيف.


