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الطريجي: مباراة استعراضية بين نجوم السامبا والسالمية في أكتوبر
عبداهلل العنزي

أعربت سفيرة املنظمة الدولية للطاقة 
املتجددة ورئيس����ة مكتب املنظمة في 
الكويت والشرق األوسط غدير الصقعبي، 
عن س����عادتها بنتائج الزيارة التي قام 
بها العبو املنتخب البرازيلي السابقون 
أبطال كأس العالم 1994 مارسيلو ودي 
روكا والدايير وبيبيتو الذي غادر البالد 
الرتباطه بعمل سياسي حيث انه مرشح 
لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة 

في البرازيل.
وأضافت الصقعبي انها كانت تهدف 
الى االستفادة من هذه الزيارة من خالل 
شقني أولهما عبر املجال البيئي من خالل 
ترس����يخ مفهوم االهتمام بالبيئة لدى 
الشباب وخاصة الالعبني وثانيا فتح باب 
التعاون واالستفادة من خبرات هؤالء 
النجوم فهم أبطال للعالم ونحن نريد 
االستفادة من جتاربهم وتطبيقها على 

مستوى األندية واملنتخبات لدينا.
وبينت ان هذه الزيارة القت صدى طيبا 
وستفتح املجال أمام العديد من الزيارات 
األخرى التي س����يقوم بها زمالء هؤالء 

الالعبني من الذين اعتزلوا او الالعبني 
احلاليني. مش����يدة بالدور الكبير الذي 
تلعبه املرأة خلدمة الرياضة الكويتية، 
متمنية في الوقت ذاته ان يستمر العطاء 
الرياضي النسوي في الكويت، مؤكدة انها 
ستكون احد الداعمني لذلك في مختلف 

املجاالت الرياضية.
وكان الثالثي البرازيلي مارس����يلو 
ودي روكا والدايير قد غادروا البالد في 
س����اعة مبكرة من صباح امس، بعد ان 
أمضوا زي����ارة مكثفة وحافلة باألعمال 
حيث حضروا املب����اراة النهائية لكأس 
سمو االمير بني القادسية والكويت، فضال 
عن الزيارات التي قاموا بها الى جامعة 
اخلليج للتعليم املفتوح ونادي الساملية 

وبعض األماكن االجتماعية.
وقد اجمع الالعبون على سعادتهم 
بهذه الزيارة حيث قاموا خاللها بالترويج 
لنشاطهم البيئي والدعوة الى احملافظة 
على البيئة، مؤكدين ف����ي الوقت ذاته 
ان العمل الكبير ال����ذي قامت به غدير 
الصقعبي إلجناح الزيارة كان له الدور 
االكب����ر في اس����تغالل كل الوقت خالل 

التواج����د في الكويت س����واء بحضور 
األنشطة االجتماعية من خالل اجلامعات 
العامة او حضور األنش����طة  واألماكن 

الرياضية.
وكان الالعبون قد قاموا بجولة في 
نادي الساملية مساء امس األول شملت 
لقاء مع اجلماهير والتوقيع على الكرات 
التذكارية لهم، ه����ذا باالضافة الى عقد 
مؤمتر صحافي جمع بينهم وبني رئيس 
نادي الس����املية د.عب����داهلل الطريجي 
الذي أعلن خالل املؤمتر انه مت االتفاق 
بشكل كبير على اقامة مباراة ودية في 
أكتوبر املقبل جتمع بني جنوم املنتخب 
البرازيلي السابقني والساملية اضافة الى 
جنوم العصر الذهبي للكرة الكويتية، 
وس����تقام هذه املباراة على ستاد ثامر 

بنادي الساملية.
وقد زار جنوم السامبا أيضا برفقة 
غدير الصقعبي مهرجان ومعرض عروض 
الكويت االولى، حي����ث أبدى الالعبون 
سعادتهم الكبيرة بزيارتهم هذا املعرض 
متوجهني بالشكر ملدير عام مؤسسة رؤى 

املنظمة للمعرض.

الصقعبي أكدت نجاح زيارة العبي البرازيل

الشيخ صباح خالد اليوسف يسلم جائزة هداف الدوري إلى فهد الفهد

العبو املنتخب األوملبي في التدريب األخير قبل السفر إلى مصر

فيصل اجلزاف مترئسا اجتماع الهيئة مع وفد االحتاد السعودي لكرة القدم

)كرم دياب(العبو البرازيل وغدير الصقعبي خالل زيارتهم لنادي الساملية 

أحمد موسى 
باق مع العربي في الموسم المقبل

أحمد موسى: اعتزالي تحدده 
مدى حاجة العربي لجهودي

مبارك الخالدي
أكد قائد فريق العربي احمد موسى انه 
يفكر جديا في إعالن اعتزاله اللعب في 
نهاية املوسم املقبل، مشيرا الى ان هذا 
االمر يتوقف على مدى حاجة الفريق له. 
وقال موسى ان العربي هو بيتي االول 
وأدين له بالفض���ل ملا وصلت اليه من 
تألق وجنومية، اال ان كل العب مير عليه 
وقت ويتوقف عن اللعب ليفسح املجال 
الى الالعبني الصاعدين ألخذ فرصتهم 

وهذه هي سّنة احلياة.
وأضاف: اذا رأى اجلهاز الفني لالخضر 
انه من املمكن استمراري الى جوار الالعبني 
الصاعدين فلن أتأخر لالستمرار موسما 
آخر ملصلحة االخضر، وكان من املفترض 
ان أترك اللعب منذ املوسم املاضي، اال 
ان إصرار الالعبني واجلهاز الفني وحبي 
للفانيلة اخلضراء جعلني اس���تمر في 
محاوله ملساعدة الفريق والنهوض من 
جديد، وبالفعل ش���اركت في 11 مباراة 
خالل املوسم وقدمت فيها مستوى متميزا 

بشهادة النقاد واملتابعني.
وأشار موسى الى ان مدرب الفريق 
الكرواتي دراغان سكوسيتش من أسباب 
خسارة العربي للبطوالت، الفتا الى انه 
فشل في التعامل مع مجريات العديد من 
البطوالت، كما انه لم يكن صائبا في قراره 
بالتعاقد مع احملترفني الذين لم يخدموا 
االخضر، بل ان بعض الالعبني احملليني 

كانوا أفضل من الناحية الفنية باالضافة 
الى االساليب التكتيكية غير املجدية في 
التعامل مع املباري���ات والتي أدت الى 

ابتعادنا عن املنافسة على االلقاب.
ونفى موس���ى ما تردد من أنه كان 
أح���د الالعب���ني الذين أثاروا املش���اكل 
بني اجلهازي���ن الفني واالداري وبعض 
الالعبني، وقال أحتدى اي شخص يقول 
ان موسى كان سببا في نشوب اخلالفات 
بني الالعبني واملدرب او املشرف، فعالقاتنا 
كلها مبنية على االحترام والود، ولكن 
هناك بعض اآلراء التي نبديها والتي ال 
تفس���د للود قضية كوني احد الالعبني 
اخلبرة، ومن الطبيع���ي في كل الفرق 
ان يؤخذ ب���رأي الالعب اخلبرة لكنني 
لم أمارس هذا الدور خالل تواجدي مع 
الالعبني املوسم املاضي ولم أحاول فرض 
رأيي على املدرب او مدير الفريق فيما 
يخص تشكيلة املباريات ألن ذلك ليس 

من اختصاصي.
واضاف ان الدليل على سوء احلالة 
الفنية للمدرب هو عدم بروز اي العب 
من الالعبني الصاعدين مع الفريق األول 
ما يعني ان سكوسيتش افتقد أي دور 
في ابراز اي م���ن املواهب املتوافرة في 
فرق النادي اس���وة باملدربني اآلخرين 
الذين ينسب لهم الفضل في بروز عدد 
م���ن الالعبني من خالل منحهم الفرصة 

لذلك.

اليوسف يشكر نائب األمير على حضور »النهائي«أكد أن سكوسيتش فشل في قيادة األخضر إلى البطوالت

الفهد يتسلم جائزة اليوسف للهداف
قام الش���يخ صب���اح خالد 
اليوس���ف نياب���ة ع���ن والده 
بتقدمي جائ���زة هداف الدوري 
باسم املرحوم جاسم احلميضي 
ملهاجم كاظمة فهد الفهد وذلك 
جريا على عادته السنوية حيث 
يتم توزيع جائزة الشيخ خالد 
اليوس���ف على أفضل احلكام 

وهدافي الدوري.
و أكد الش���يخ صباح خالد 
اليوس���ف أن ه���ذه اجلائ���زة 
املقدمة من  واجلوائز األخرى 
الشيخ خالد اليوسف ستكون 
الالعب  مستمرة سنويا وهنأ 
فهد الفهد على فوزه بلقب هداف 
ال���دوري متمنيا ل���ه التوفيق 
والس���داد في مواصلة اجلهد 
والعط���اء في االس���تحقاقات 

القادمة.

 واشار إلى ان هذه اجلائزة 
إمنا هي تعتبر تقدير واعتزاز 
القيادات الرياضية للمتفوقني 

واملتميزين في النشاط الكروي 
وحاف���زا للجميع لبذل أقصى 
اجلهود في احملافل الرياضية.

رفع رئيس اللجنة املؤقتة إلدارة احتاد الكرة 
الشيخ أحمد اليوسف باسمه ونيابة عن أعضاء 
الرياضية  الكروية واجلماهير  اللجنة واألسرة 
أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو نائب األمير 
وولي العهد الش���يخ نواف األحمد على تفضله 
باحلضور لنهائي كأس صاحب الس���مو األمير 
للموسم الرياضي 2009/ 2010 حيث تشرفت األسرة 
الرياضية والكروية بتواجد س���موه بني أبنائه 
الشباب والرياضيني في هذا العرس الكروي والذي 
انتظره اجلميع ليكون مس���ك اخلتام ملسابقات 

االحتاد للموسم الرياضي 2010/2009.
وأشاد اليوسف بالتالحم األسري بني القائد 
وأبنائه والتي جتلت في أروع مظاهرها في اللقاء 
اجلماهيري في نهائي كأس سموه مما عزز روح 

االنتماء والوفاء والوالء لقيادتنا الرشيدة.
وهنأ اليوسف األندية الفائزة باملراكز الثالثة 
األولى ملسابقة سموه وما بذلوه من جهود وما 
ظهروا به من مستوى فني رائع متمنيا للجميع 
واألندية الرياضية التي لم يحالفها الفوز احلظ 

األوفر في املوسم الرياضي القادم.
الهيئات وال���وزارات  اليوس���ف  كما ش���كر 
واملؤسس���ات احلكومي���ة واألندي���ة الرياضية 
واجلماهير الرياضية على تعاونهم الصادق وإبراز 
هذه التظاهرة الكروية بصورة الئقة ومش���رفة 
تتناس���ب واملكانة الغالية لس���مو الوالد القائد 
وسمو نائب األمير وولي العهد في قلوب اجلميع، 
متمنيا ملنتخباتنا الوطنية التوفيق والنجاح في 

االستحقاقات القادمة. 

»األولمبي« غير المكتمل يغادر إلى القاهرة اليوم

مبارك الخالدي
تغادر بعثة منتخبنا االوملبي في السادسة 
مساء اليوم الى القاهرة للقاء املنتخب املصري 
الس���بت املقبل في اطار استعدادات املنتخبني 
لالستحقاقات املقبلة، ويرأس بعثة املنتخب عضو 
جلنة التطوير والتدريب عبداملجيد البناي، اضافة 
الى اجلهاز الفني املكون من ماهر الشمري مدربا 
ومساعده على مهنا واجلهاز االداري املكون من 
امين احلسيني مديرا للمنتخب واحمد عايض 

مشرفا و20 العبا.
ويعاني االوملبي من غياب ابرز العبيه وهم 
ناصر القحطاني ومحمد دهش وغازي القهيدي 
ومجيد طالل ومحمد القطان وفهد احلش���اش 
وعبدالوه���اب اخلتالن وفهد حمود ألس���باب 

تتفاوت بني اإلصابة واالرتباط بدورات خاصة 
في جهات عملهم.

وسيواجه منتخبنا نظيره املصري في الثامنة 
مس���اء السبت املقبل على ملعب نادي اجليش 
مبدينة نصر وجتري مح���اوالت بني الطرفني 
لتقدمي موعد املباراة ساعة كاملة إلفساح املجال 
لالعبي املنتخبني ملشاهدة نهائي دوري ابطال 
اوروبا بني انترميالن االيطالي وبايرن ميونيخ 

االملاني الذي سيقام في مساء اليوم نفسه.
وستعود بعثة االزرق الى البالد 23 اجلاري 
لينتظم بعدها الالعبون ف���ي برنامج اعدادي 
بشكل متكامل حيث س���يؤدي متارينه بصفه 
يوميه حت���ى 28 اجلاري موعد املباراة الودية 

الثالثة مع املنتخب البحريني.

فليطح: »الهيئة« ستطبق شروطمحاوالت لتقديم موعد مباراته مع مصر
»اآلسيوي« الخاصة بدوري المحترفين

قال نائب املدير العام لشؤون 
الرياضة بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة د.حمود فليطح ان 
الهيئ���ة لديها حالي���ا برنامج 
واضح وخارطة طريق لتحقيق 
املتطلب���ات اخلاصة باالحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم لالنضمام 
الى دوري احملترفني، مبينا ان 
اليوم  البرنامج سيتم تنفيذه 

»أمس«.
 واعتب���ر فليطح ان االمور 
التي تعترض انضمام األندية 
احمللية ال���ى دوري احملترفني  
»بس���يطة«، مشيرا الى اهمية 
تفعيل بعض االجراءات املتعلقة 
بالهيئ���ة واالحتادات واالندية 

بشكل واضح.
وحول املعوقات التي تتعلق 
بالكيان التجاري لألندية قال »ان 
هناك اكثر من أسلوب لتجاوز 
االمر منها حتويل نشاط كرة 
الى نشاط  القدم بش���كل عام 
جتاري أو منح األندية احلرية 
في استخراج تراخيص من وزارة 

التجارة كأندية جتارية«.
وفيما يتعلق بانشاء رابطة 
لدوري احملترفني أوضح فليطح 
ان التشريعات واالنظمة تخول 
الهيئة انش���اء ه���ذه الرابطة 
ومتنحها الصالحية عن طريق 
وزارة التجارة ككيان جتاري.

وأضاف »ان ما يطمئننا في 
هذا املجال اننا لسنا في حاجة 
الى تعديل تشريعي في مجلس 
االمة وبالتالي فلن يكون هناك 
تأخير وخالل الفترة القصيرة 

املقبلة سننتهي من كل االمور 
الى  التي تتعل���ق بانضمامنا 

دوري احملترفني«.
وكان���ت الهيئة ق���د عقدت 
اجتماعات خالل االيام الثالثة 
املاضية مع ممثل���ي واعضاء 
هيئة دوري احملترفني باالحتاد 
السعودي لكرة القدم وهم األمني 
العام لالحتاد السعودي فيصل 
العبدالهادي وعضو احتاد الكرة 
احمد خمي���س وعضو جلنة 

االحتراف د.ماجد قاروب.

وذكر قاروب الذي يش���غل 
ايضا منصب مستشار االحتاد 
السعودي وعضو هيئة دوري 
احملترفني ان األندية واملنشآت 
الرياضي���ة في الكويت تتمتع 
بامكان���ات هائلة متكنها ليس 
فق���ط من الدخ���ول في دوري 
احملترفني بل للمنافس���ة على 
ألقابه ومن ث���م بطولة العالم 

لألندية.
ومن جانبه اكد املدير العام 
للهيئة فيصل اجلزاف ان الهيئة 

جادة في انضمام األندية احمللية 
لدوري احملترفني اآلس���يوي، 
مش���يرا الى اهمي���ة ان تكون 
البداية على أس���س وقوانني 
راس���خة لتالفي اي معوقات 

مستقبلية.
وق���ال اجل���زاف ان الهيئة 
حرصت على االس���تفادة من 
التجرب���ة الس���عودية في هذا 
االطار والتي يتجاوز عمرها 18 
عاما، مضيفا »سنبدأ من حيث 

انتهى اآلخرون«.

جوليانو إلى السالمية

الكويت يتوج بلقب 
ناشئي الطائرة

المنامة ـ ناصر محمد
ابرم الساملية اولى صفقاته 
للموسم القادم بعد توقيعه عقدا 
البرازيلي جوليانو  املدافع  مع 
دي ب���اوال الق���ادم من احملرق 
البحرين���ي والذي خاض معه 
4 مواس���م متتالية كان خاللها 
جوليان���و من ركائ���ز الفريق 
وساهم في حصوله على العديد 

من االلقاب.
وكان الس���ماوي قد أجرى 
مفاوضات مطولة مع جوليانو 
الفت���رة املاضية وجنح  خالل 
اخيرا في احلصول على توقيعه 
لتدعيم خ���ط دفاع الفريق في 
املوس���م املقبل الذي يأمل فيه 
الساملية املنافسة على االلقاب.

الكويت بلقب كأس  توج 
احتاد الطائرة للناشئني حتت 
16 سنة بعد فوزه على كاظمة 

3-0 في املباراة النهائية.
وكانت نتائج األش���واط 
-25( ،)24-26( ،)26-28(
18(، وكان���ت املباراة صعبة 
عل���ى العب���ي الكوي���ت في 
شوطيها األول والثاني حيث 
كان األداء متقاربا من الفريقني 
وفي الشوط الثالث فقد العبو 
كاظمة تركيزهم مما أدى إلى 
تسهيل مهمة العبي العميد في 

ختم املباراة لصاحلهم.
هذا وقد قام مدير اللعبة في 
الكويت محمد النصف بتكرمي 
الفريق ومنح 200 دينار لكل 

العب بعد الفوز.


