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العب األبيض البرازيلي روجيريو من أبرز 
المحترفين في الموسم الحالي

المحترفون في تراجع وأغلبهم خارج حسابات األندية في الموسم المقبل

العازمي ونايف والمطيري والموسى وراشد أكثر الالعبين تلقيًا للعروض
 عبدالعزيز جاسم

بدأت االندية احمللية اس����تعدادها 
للموس����م املقبل مبكرا، حيث س����عى 
البعض منها للتعاقد مع العبني جدد، 
والبعض اآلخ����ر اتخذ خطوات جادة 
في طريقه لضم بعض العناصر التي 
برزت هذا املوسم، وطلبت اندية اخرى 

العبني على سبيل االعارة.
الذين س����يتلقون  الالعبني  وأكثر 
عروضا هم العبو النصر والساملية الذين 
تألق بعضهم هذا املوسم، فالساملية يضم 
بني صفوفه 4 العبني ظهروا بش����كل 
جيد وهم: العبا الوس����ط املعاران من 
العازمي  الساملية والقادسية مشاري 
ونواف املطيري، واملهاجم فرج لهيب 
عل����ى الرغم من اداء فريقه املتواضع، 
اال انه متيز وتألق في أغلب املباريات، 
وكان سببا مباشرا في فوز فريقه او 
تعادله. وكذلك احلارس حميد القالف 
الذي يبدو ان املوس����م املقبل سيكون 
االخير له مع الساملية، وسيبحث مع 
ادارة ناديه اليرم����وك العروض التي 
تلقاها في اآلونة االخيرة وابرزها من 
اللذين يتنافس����ان  العربي والكويت 
ايضا على ضم خالد الرش����يدي، فمن 
سيحصل على الرشيدي سيكون القالف 
من نصيب����ه ان وافقت ادارة اليرموك 
على انتقاله وان بقي ملوس����م آخر في 

دوري الدرجة االولى.
كما يدخل في القائمة شهاب كنكوني 
الذي سيتحدد مصيره خالل اليومني 
املقبلني بعد رفض ادارة ناديه كاظمة 
متديد اعارته للعربي وبالتالي سيفكر 
»االخضر« في ع����رض جدي ومببلغ 
يتناس����ب مع امكانات كنكوني حتى 

يوافق عليه »البرتقالي«.
اما مشاري العازمي املعار من كاظمة 
للساملية فمن املستبعد ان تفرط فيه 
ادارة كاظمة الدائه املثالي مع »السماوي« 
طوال املوسم، وستتجه اليه انظار اكثر 
من ناد وفي مقدمتها النصر والعربي 
يحتاج الى العب مثل العازمي.اما نواف 
املطيري فأثبت للقادسية ان جلوسه 
على مقاعد البدالء وانتقاله الى ناد آخر 
كان خسارة ل� »االصفر« نظرا الدائه 
اجليد طوال موسمه مع »السماوي«، 
وبالتالي فإما يعود الى القادس����ية او 
ينتقل الى ناد آخر، لكن سيكون بعيدا 
عن اندية الكويت والعربي وكاظمة ألن 
هذه االندية وفق رأي ادارة القادسية 

تنافس »االصفر« على البطوالت.
وفي النصر ستحاول ادارته االبقاء 

على عبدالرحمن املوسى املعار اليه من 
القادسية، وتؤكد بعض املعلومات ان 
املدرب محم����د ابراهيم طلب ضرورة 
عودته الى صفوف »االصفر« مرة اخرى 
مع محمد راشد الذي يلعب ايضا في 
النصر بعد ان برزا مبستوى طيب مع 
العنابي هذا املوسم السيما انهما كان 
سببا مباشرا في منافسة النصر على 
لقب الدوري في اجلوالت االخيرة. واذا 
عزمت ادارة القادسية على عودتهما، 
فس����يكون على حساب العبني آخرين 

باعارتهما الى فرق اخرى.
اكث����ر العب����ي النصر طلب����ا هذا 
املوسم س����يكون قائدهم طالل نايف 
انتقاله كثيرا  الذي س����تتزايد فرص 
الى العرب����ي ان قدموا له مبلغا ماديا 
يرضي طموح����ه وطموح ادارته التي 
وعدته في وقت سابق بأنها ستوافق 
عل����ى انتقاله الى احد االندية االخرى 
بنظام االعارة ملدة موسم او موسمني 
على ابعد تقدير. لذلك، فمن املتوقع ان 
يكون نايف موضع منافسة بني اكثر 
من ناد، ورمبا س����يكون االوفر حظا 
بينها العربي حلاجته ملثل هذا الالعب 
الذي سبق ان قدموا له طلبا شفهيا في 

املوسمني احلالي والسابق.
كما سيكون العب وسط التضامن 
حمد امان م����ن اكثر الالعب����ني تلقيا 
للعروض هذا املوس����م، خصوصا ان 
فريقه هبط الى دوري الدرجة االولى، 
وسيكون أقرب الى القادسية، خاصة 
ان هناك شائعات ظهرت تفيد بانتقاله 

اليه مبدئيا.

محترفون راحلون 

أما فيم����ا يخ����ص احملترفني فإن 
محترفي التضامن جميعهم سيكونون 
خارج حساباته واحلال نفسه ينطبق 
عل����ى الصليبخ����ات والس����املية، أما 
العربي فانه س����يجدد مع السلوڤيني 
روك ملس����تواه املميز ال����ذي ظهر به 
وسيحاول مع اجلزائري أمير سعيود 
ان وافق ناديه األصلي االهلي املصري 
على إعارته موسما آخر، أما البرازيلي 
جوزيه فالكا والبوليڤي خواكني فاكو 
والس����وري محمد زينو فسيكونون 
خارج حسابات االخضر نهائيا لتواضع 

مستوياتهم.
 ورمبا يك����ون النصر أكثر الفرق 
جتديدا لالعبيه وفي مقدمتهم العماني 
عصام فايل والبرازيليان باتريك فابيانو 
ان لم ينتقل لناد اخر، ومواطنه جوني 

الذي تعرض إلصابة في الرباط الصليبي 
ويصر العنابي على التجديد معه. اما 
مواطناه رودريغو سيلفا ومارسيلو 
سانتوس وارنستو فيريرا فلن يكونوا 
ضمن حسابات النصر املوسم املقبل.

 وفي كاظمة سيبقى الكيني محمد 
جمال خاصة ان عقده ميتد ملوسم آخر، 
وكذلك املدافع البرازيلي ساندرو املميز 
سيكون بقاؤه ملوسم آخر مطلبا إلدارة 
كاظمة، أما البوسني الكسندر انديتش 
والصربي ساش����ا فسيرحالن بال شك 
لتواضع مس����توييهما بالرغم من ان 
الكسندر بدأ مستواه يتطور في الفترة 

األخيرة. 
أم����ا الكويت فإنه ل����ن يتخلى عن 
العماني اسماعيل العجمي والبرازيلي 
روجيريو اللذين تألقا هذا املوسم اال 
ان البرازيلي اآلخر كاريكا يضع اجلهاز 
الفني الكثير من عالمات االس����تفهام 
حول����ه، لذلك إن لم يظهر مبس����تواه 
احلقيقي في املباريات املقبلة فلن يكون 
ضمن حسابات األبيض. أما االنغولي 
اندريه ماكينغ����ا فيبدو ان صالحيته 
قد انتهت ورمبا يكون ضيف ش����رف 
على القائمة في حال كان بديله سيئا 
مثلما حدث في بداية املوسم مع بديله 
البرازيلي اندريه الذي أبعدته االدارة بعد 
مستواه السيئ، وعادت لالعتماد على 
ماكينغا مرة أخرى، أما املدافع البحريني 
عبداهلل املرزوقي فان لم تتعاقد ادارة 
الكويت مع مدافع أفضل منه فستبقي 
عليه ملدة موس����م آخر ألن الفريق في 

حاجة الى العب بإمكانياته. 
وفي القادسية سنجد ان االيڤواري 
ابراهيما كيتا باق، ولكن ان تلقى عرضا 
اوروبيا فسيترك االصفر بالتأكيد. اما 
السوريان فراس اخلطيب وجهاد احلسني 
فان لم يثبتا جدارتهما في القادسية في 
املراحل احلساس����ة واملهمة خصوصا 
في مب����اراة كاظمة املقبل����ة بالدوري 
حلس����م اللقب بعد أن ظهرا مبستوى 
جيد أمام الكويت فإنهما سيرحالن مع 
أول ع����رض خليجي يتلقيانه ان كان 
مبقابل مادي جيد. وس����يكون البدالء 
في خط الدف����اع وصناعة اللعب الن 
الظروف التي مر بها القادسية في املوسم 
احلالي جعلته يستفيد بأن يؤمن جميع 
خطوطه مبحترف على أقل تقدير وهذا 
ما سيفعله املوسم املقبل، ورمبا يعوض 
جماهي����ره بصفقة جديدة كعادته كل 
موسم في حال انتقل بدر املطوع الى 

ملقة االسباني.

 »اآلسبو« يعقد اجتماعًا تمهيديًا في أنطاليا
 استعداداً للكونغرس الدولي للصحافة الرياضية

الداود: االتحاد الدولي يعتمد 
بطولة جابر األحمد ضمن برنامجه

القالف يشيد بجهود العلي

الغريب لنصف نهائي تنس الجامعة

أشاد رئيس نادي السيارات 
الش���يخ  النارية  والدراجات 
الكويت  الداود بنجاح  أحمد 
في تنظيم بطولة جابر األحمد 
الدولي���ة األول���ى للدراجات 
النارية الت���ي اقيمت برعاية 
الشيخة نعيمة األحمد، وشملت 
عدة س���باقات القت حضورا 
جماهيريا كبيرا وحماسا من 
الجماهير والمتسابقين ساهم 
في انجاح البطولة، وأضاف 
الداود ان نائب رئيس االتحاد 
الدول���ي للدراج���ات النارية 
موج���ان ديبيتري اعرب عن 
سعادته واعجابه بحلبة جابر 

األحمد الدولية والمضامير والتجهيزات التي أعدها النادي واللجنة 
المنظمة الستضافة البطولة األولى التي تقام تحت مظلة االتحاد 

الدولي وان االتحاد اعتمدها ضمن رزنامة بطوالته السنوية.
وشكر الداود وس���ائل اإلعالم ورجال الصحافة على الجهود 
الطيبة التي بذلوها من اجل ابراز هذا الحدث الكبير والمساهمة 

الفعالة من اجل انجاح البطولة.
 كما ش���كر جميع المتس���ابقين من الكويت والدول الشقيقة 
والصديقة على التزام الجميع بالتعليمات واللوائح، وهنأ الفائزين 
وخاصة المتس���ابقة الكويتية غادة الفرج اول متسابقة عربية 
في البطولة، وأشاد بالدعم الالمحدود الذي قدمته الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة برئاس���ة فيصل الجزاف، والشيخة نعيمة 

األحمد من اجل انجاح البطولة.

اشاد بطل العالم ملبارزة املعاقني طارق القالف بجهود نائب رئيس 
جهاز االمن الوطني الشيخ ثامر العلي ووقوفه الى جانبه في اكثر 
من بطولة عاملية، خاصة بطولة كأس اميركا داالس التي حصل فيها 

القالف على ميداليتني ذهبيتني وسيف الشرف الحسن العب.
واشاد العلي بجهود القالف ومثابرته للحصول على املراكز االولى 

في البطوالت ومتثيل الكويت خير متثيل.

صعد امني سر احتاد التنس عبدالرضا الغريب الى الدور نصف 
النهائ���ي لبطولة جامعة الكويت العضاء هيئة التدريس واملوظفني 
والرواد للتنس السنوية بعد مواصلة انتصاراته والفوز على د.سيد 
رضوان واحمد اجلنيدلي، وس���يواجه الغريب حسني بوطبيخ، كما 
صع���د عبداحلميد اجلزاف الى دور الثمانية بعد تقدمي مس���تويات 

طيبة وسيالقي تيودر.
واعرب مدير البطولة جابر احمد عن سعادته لزيادة عدد املشاركني 

في بطولة هذا العام وعودة عبدالرضا للمنافسة على اللقب.

بطولة الصيد للقفز اليوم
ينظم نادي الصيد والفروسية في الرابعة عصر 
اليوم مبيدان القفز الدولي بطولة القفز على احلواجز 
التي تقام برعاية الشيخ ضاري الفهد رئيس النادي 
مبشاركة اكثر من 120 فارسا وفارسة ملختلف الفئات 
واالرتفاعات ضمن نش����اط الن����ادي لهذه الرياضة 

العربية األصيلة.
واكد امني السر املساعد ومدير رياضة القفز على 
احلواجز خليل اس����د ان الفهد حريص على تنظيم 
بطوالت القفز من اجل اكتساب الفرسان والفارسات 
اخلبرة واالحتكاك وان بطولة اليوم يش����ارك فيها 

فرس����ان وفارسات مركز الكويت للفروسية ونادي 
املس����يلة ووزارة الداخلية باالضافة الى فرس����ان 

وفارسات نادي الصيد والفروسية.
ومن جهة اخرى، يعود الى املشاركة في بطولة 
اليوم الفارس القدير اسامة اخلضرا و»الذهبية« نادية 

وجميلة املطوع وناصر الزاحم وآالء السلطان.
واعرب اخلضرا عن سعادته للمشاركة في البطولة 
وقال ان رياضة القفز تتقدم بخطى واس����عة وانه 
يتوقع الكثير لفرسان وفارسات الكويت الصاعدين 

ويأمل في املزيد من الدعم لرياضة القفز.

عقد املكتب التنفيذي لالحتاد 
اآلس���يوي للصحافة الرياضية 
)االس���بو( اجتماع���ا متهيدي���ا 
استعدادا للمؤمتر العام لالحتاد 
الرياضي��ة  ال��دولي للصحاف�ة 
ال� 73 الذي يفتتح رسميا الليلة 
للمرة االولى في انطاليا التركية، 
بحضور اكثر م���ن 400 اعالمي 
رياضي، ميثلون 110 دول عربية 

وأجنبية من بينها الكويت.
وتناول اجتم���اع املجموعة 
اآلسيوية الذي شارك فيه نائب 
رئيس االحتاد الدولي للصحافة 
الرياضية فيصل القناعي بصفته 
النائ���ب االول لرئي���س االحتاد 
اآلسيوي والزميل عدنان السيد 
عضو االحتاد، والزميل عبداحملسن 

الفخري  الرئي���س  احلس���يني 
لالحتاد اآلسيوي، والزميل زيد 
الكويتي  الوفد  الس���ربل عضو 
للمؤمتر، قرارات وتقارير النشاط 
اآلسيوي االعالمي واالعمال التي 
ق���ام بها خالل الفت���رة املاضية 

واملستقبلية.
واس���تهل رئي���س االحتاد 
الرياضية  اآلسيوي للصحافة 
ب���ارك االجتم���اع،  الك���وري 
باس���تعراض أس���ماء ال���دول 
اآلسيوية املشاركة في االجتماع، 
والبالغ عددها 19 دولة ثم قدم 
تقريره الذي تضمن عدة أنشطة 
مقبلة، من بينها حلقة دراسية 
خاصة ل� 20 صحافيا من الشباب 
س���تقام في الصني على هامش 

دورة االلعاب اآلس���يوية التي 
تستضيفها مدينة غوانزو أواخر 
العام احلالي، ودورة اخرى لعدد 
مماث���ل في كوري���ا اجلنوبية، 
وزيارة ميدانية ملمثلي االحتاد 
للتع���رف على االس���تعدادات 
التي تقوم بها مدينة انش���وين 
الكورية الستضافة دورة االلعاب 

اآلسيوية عام 2014.
وقال ب���ارك: ان املوعد املقبل 
الجتم��اع املجموع�ة اآلس���يوية 
ل� »االسبو« سينعقد في كوريا 
اجلنوبية عل���ى هامش املؤمتر 
ال� 74 لالحتاد الدولي للصحافة 
الرياضية املقرر عقده في سيئول 
الفترة من 20-25 مارس  خالل 

املقبل.

 الزمالء عبداحملسن احلسيني وفيصل القناعي وعدنان السيد وزيد السربل قبل بدء االجتماع 

نرويجي يفوز بلقب »ريد ُبل ستريت ستايل«

»مساء الرياضة« يستضيف المسند
يستضيف برنامج »مساء الرياضة« الذي يبث عبر 
القناة الرياضية بتلفزيون اململكة العربية السعودية 
اليوم اإلعالمي الزميل محمد املسند على مدى ثالث 
ساعات من العاشرة مس����اء حتى الواحدة صباحا 
للحديث عن االمور التي ته����م الرياضة اخلليجية 

والعربية، وس����يكون عدد من االعالمني اخلليجيني 
والعرب ضيوفا على البرنامج ومنهم محمد جنيب، 
بتال الغوس، وليد فراج، مصطفى اآلغا، راشد االمير، 
ياسر ديب، عامر ساملني وعادل عصام الدين. البرنامج 

من تقدمي الزميل االعالمي سليمان املطيويع.

اختتم���ت نهائي���ات بطولة 
العالم لك���رة القدم احلرة »ريد 
بل ستريت ستايل« 2010 والتي 
أقيمت في قلعة الرجاء الصالح 
في مدينة كيب تاون في جنوب 
أفريقيا، بفوز النرويجي أندرز 
س���ولوم )27 عاما( بعد أن بهر 
الت���ي ضمت  التحكيم  جلن���ة 
النجم���ني الس���ابقني الليبيري 
ادغار  جورج وياه والهولندي 

ديڤيدز.
ولم يكن فوز س���ولوم في 
النهائي س���هال، حي���ث واجه 
أفريقي كمال رانشود  اجلنوب 
الذي لقي تش���جيعا كبيرا من 
اجلمهور احملل���ي، بيد ان ذلك 
لم يؤثر على س���ولوم بل زاده 
عزمية، فأفرغ كل ما في جعبته 
من حركات مبتكرة، حتدى بها 
اجلاذبية مما بهر جلنة التحكيم 

واجلمهور.
وف���ي املرك���ز الثال���ث حل 
الكولومبي كريستيان مايورغا، 
في حني حل النمساوي فاروق 

اومناز في املركز الرابع.
أما محمد الصراف الذي مثل 
الكويت ف���ي البطولة العاملية، 
فقد حقق فوزين، وخس���ر في 
3 وق���ال: »لم أذهب إلى جنوب 
أفريقيا للمشاهدة، بل سعيت 
للفوز واالنتقال إلى دور أفضل 16 
العبا. لقد حققت انتصارين ولم 
يحالفني احلظ في 3 مباريات. 
كنت بحاج���ة لفوز ثالث حتى 
أنتقل عن مجموعتي. لقد حققت 
املركز ال� 20 في البطولة. مازلت 
في ال� 17 من عمري، ومازال هناك 
متسع من الوقت أمامي للتدرب. 

سأعود بقوة«.
البطولة أفضل  وشارك في 
60 العب���ا م���ن 59 دولة حول 

إلى  العالم، وق���د مت توزيعهم 
مجموع���ات حيث تب���اروا في 
»معارك محتدمة« خالل يومني 
من التصفيات للتأهل إلى دور 

أفضل 16 العبا.
املنافس���ات  واتبعت جميع 
النظ���ام عينه، حي���ث تبارى 
العبان اثنان ملدة 3 دقائق على 

تقدمي أفضل احلركات أمام جلنة 
التحكيم.أم���ا دوري ال� 16 فقد 
اعتمد نظام خروج اخلاسر وتأهل 
الفائز إلى الدور التالي. وأقيمت 
225 جولة تأهيلية حول العالم، 
شارك فيها 5260 العبا، وتأهل 
أفضل 60 العبا الى جنوب أفريقيا 

للتنافس على اللقب العاملي.

محمد الصراف يستعرض مهاراته في بطولة العالم لكرة القدم احلرة

الصراف يحقق انتصارين في مجموعته

بوسكندر: العربي لم يحدد 
مقاباًل ماديًا لكنكوني

 عبدالعزيز جاسم
قال أمني س����ر نادي كاظمة حسني بوسكندر ان عرض 
العربي لطلب اعارة احلارس شهاب كنكوني موسما آخر لم 
حتدد فيه أي قيمة مادية أو فائدة تعود للنادي أو احلارس، 
ف����كان الرد واقعيا بالرفض، مش����يرا الى انه من املفترض 
على العربي ان يرفق الش����روط والعرض املناسب للنادي 
أو احلارس حتى يتمكن مجلس االدارة ان يناقش����ها، الفتا 
الى ان ادارة كاظمة لم تغلق موضوع اعارة كنكوني، لكن 
ما عرض علينا في السابق غير منطقي. وبني بوسكندر ان 
التعاقد مع مدرب جديد بدال من الروماني املقال ايلي بالتشي، 
وكذلك مسألة التجديد مع احملترفني أو التعاقد مع آخرين 
متروكة لرئيس النادي ورئيس اجلهاز الفني للفريق االول 
لكرة القدم أسعد البنوان، الفتا الى ان الكيني محمد جمال 
ميتد عقده ملوس����م آخر، ولكن من املمكن ان تختلف وجهة 

نظر املدرب اجلديد بشأنه.

الشيخ أحمد الداود


