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ناصر محمد
العالقة الوطي�دة واحملبة الصادقة النابعة م�ن القلب التي جتمع بني 
الكويت ومملكة البحرين عالقة اخوية بعيدة عن اي برتوكول او رس�ميات 
وذلك منذ سنوات طويلة شهدت توافقا واضحا بني شعبي البلدين في مختلف 
املجاالت كان للرياضة فيها دور كبير وواضح من خالل اللقاءات التي بدأت 

منذ اخلمس�ينيات واستمرت حتى اآلن وسنواصل ان شاء اهلل استمرارها. 
وتقديرا منا ملا لعبه السابقون في توطيد هذه العالقة سوف نحرص خالل 
ايام هذا الش�هر املبارك على اعطائهم حقه�م من خالل هذه الصور التي 
سننشرها لتذكيرهم بالذكريات احللوة التي مرت عليهم مع االعتذار ملن 

لم اعرف اسماءهم ولهم كل التقدير.

دلما أول سعودية تشارك 
في الدورات األولمبية

باتت الناش���ئة دملا محس���ن 
أول رياضية س���عودية تشارك 
ف���ي دورات األلع���اب االوملبية، 
حيث تخوض غمار مسابقة قفز 
احلواجز في اوملبياد الشباب االول 

في سنغافورة.
وتستضيف سنغافورة دورة 
األلعاب االوملبية األولى للشباب 
)من 14 حتى 18 عاما( ويش���ارك 
فيها نحو 3500 رياضي ورياضية 
من 205 دول. وتستعد دملا محسن 
)16 عاما( ملشاركتها في منافسات 
الفردي ضمن مسابقة قفز احلواجز 
املقبلني.  يومي االثنني والثالثاء 
وعلق مدير عام املجلس األوملبي 
اآلس���يوي حسني املس���لم على 
احلضور األول لرياضية سعودية 
في األلعاب األوملبية قائال »جاءت 
مشاركة السعودية دملا محسن بناء 
على دع���وة من اللجنة االوملبية 
الدولية وذلك لاللتزام باملتطلبات 
الدولية«. وتابع »ان قانونا جديدا 
صدر بوجود كوتا نس���ائية في 
الدورات االوملبية بحيث  جميع 
تش���ارك رياضية على األقل من 

كل دولة في األلعاب«.
واضاف املسلم »اننا كمجلس 
أوملبي آسيوي سعداء بأن جميع 
الدول اآلسيوية التزمت بشروط 
اللجنة االوملبية الدولية مبشاركة 
رياضيني من اجلنسني«، موضحا 
»كما اننا نرحب بإشراك ثالث دول 
آس���يوية وهي السعودية وقطر 
وبروناي في رياضيات بدورات 

اوملبية للمرة االولى«.

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )11 - 30(

برجس البرجس والحمد في الطائرة

ص���ورة ألول لقاء جمع بني فريقني كويتي وبحريني ف���ي لعبة الكرة الطائرة، وذلك في عام 1952 حينما زار وفد كويتي 
ضم لعبتي كرة القدم والطائرة البحرين للعب عدة مباريات. الغريب ان اللقاء كان في أيام مختلفة عن مباريات القدم، حيث 
ان بعض الالعبني ميارسون اللعبتني، وكان من ضمن فريق الكويت برجس البرجس رئيس جمعية الهالل االحمر الكويتي 
واملرحوم محمد احلمد، الى جانب عدد من الالعبني من جنسيات مختلفة لعبوا للفريق الكويتي، فيما ضم الفريق البحريني 

زين العابدين، مبارك سيار، محمد علي ابل، ابراهيم كانو، حسيب وعبدالرحمن درويش.

السباق سيكون محموما للحصول على الكرة في مواجهة كاظمة والقادسية

الكويت أمام عقبة النصر في ختام الجولة األولى للدوري الممتاز

القادسية يصطدم بكاظمة في مستهل رحلته للحفاظ على اللقب
فهد الدوسري

اليوم اجلولة االولى  تختتم مساء 
الق���دم بإقامة  املمت���از لكرة  للدوري 
لقاءين، يس���تضيف في األول كاظمة 
فريق القادسية حامل اللقب، فيما يشد 
النصر الرحال ملواجهة الكويت في كيفان، 
وستنطلق املباراتان في العاشرة مساء. 
ويستهل القادسية مشواره في الدفاع 
عن لقبة الليل���ة مبواجهة من العيار 
الثقي���ل عندما يحل ضيفا على كاظمة 
على ستاد الصداقة والسالم ويسعى 
مدرب القادسية الوطني محمد إبراهيم 
إلخراج فريقه من احلالة النفسية السيئة 
التي مير بها نظرا لفقدانه لقب بطوله 
السوبر إثر خسارته أمام غرميه التقليدي 

الكويت 1 � 3.
وكان األصفر قد أقام معسكرا خارجيا 
في القاهرة استعدادا للموسم الطويل 
الذي ينتظره ولكن األصفر لم يتجمع 
بص���ورة كافية نظرا الرتباط عدد من 
العبيه باملنتخ���ب الرديف وعدد آخر 
باملنتخ���ب األول وال���ذي قد لعب قبل 
أيام من مباراته امام منتخب أذربيجان 
استعدادا ملنافسات كأس آسيا وخليجي 
20، وما خس���ارة الفريق أمام الكويت 

في مباراة الس���وبر لدليل على حاجة 
الفريق ملزيد من التجانس على الرغم من 
االستقرار الذي يعيشه لعدم احداث اي 
تغيير في خارطته حيث اكتفى املدرب 
إبراهيم مبحترفيه الس���وريان فراس 
اخلطي���ب وجهاد احلس���ني والعاجي 
ابراهيما كيتا ولم يس���تقدم أحدا من 
الالعبني احملليني للع���ب في صفوفه 
سوى حارس املرمى صالح مهدي وإذا 
ما جتاوز األصفر عقبة منافسة الليلة 
فإنها ستكون بداية جيدة ومثمرة ملوسم 

جديد.
وفي اجلهة املقابلة، يدخل البرتقالي 
اللقاء بحثا عن إثبات الهوية املفقودة منذ 
سنوات للفريق ويقود كتيبة السفير لهذا 
املوسم مدربه القدمي � اجلديد التشيكي 
ميالن ماتشاال والذي عاد لبيته األول 
في اخلليج حيث عال صيته وذاع من 
بوابة كاظمة واملنتخب الوطني، وميتاز 
ماتشاال بذكائه وحنكته وقدرته على 
قراءة مجري���ات اللقاء واحداث الفرق 

فيها.
وتعاقد كاظمة مع املهاجم البرازيلي 
الكس���ندر واملدافع النيجي���ري ادبينا 
موانيري وأبقى على محترفيه السابقني 

وهما املدافع البرازيلي ساندرو والعب 
الوسط الكيني محمد جمال.

وكان البرتقالي يشكل عقدة للقادسية 
في كثير من املواسم املاضية حتى في 
أسوأ أحواله ويعول الفريق كثيرا في 
هذا املوس���م على خبرة القادم اجلديد 
واملهاجم اخلطير فرج لهيب في زيارة 

شباك اخلصوم بخبرته الطويلة.

الكويت يالقي النصر

وفي املواجهة الثانية، يس���تضيف 
الكويت فريق النصر ويدخل األبيض 
اللقاء بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه 
روماو والذي سبق له قيادة املنتخب 
االوملبي البرتغالي وعمل مساعدا ملدرب 
املنتخب البرتغالي ايضا ويحمل روماو 
سجال مميزا ويأمل ان يضيف شيئا في 

رحلته مع األبيض.
وكان الفريق قد استغنى عن خدمات 
اندري���ة ماكينغا وعبداهلل  محترفيه 
املرزوقي فيما تعاقد مع العماني املدافع 
خليفة عايل وضم على سبيل اإلعارة 
كال من خالد الشمري قادما من كاظمة 
وعبداهلل الظفيري من القادسية وأبقى 
على محترفي���ه البرازيليني روجيريو 

العجمي،  وكاريكا والعماني اسماعيل 
ويأمل الفريق االستفادة املعنوية التي 
حققها بعد فوزه على غرمية التقليدي 
القادسية في مباراة السوبر قبل 4 أيام 
وارتفاع معنوياتهم للدخول في غمار 
منافسات الدوري بروح عالية ونشاط 

كبيرين.
وبدوره يسعى مدرب النصر اجلديد 
البرازيلي ادغار بيريرا الى إيقاف نشاط 
األبيض من خالل إيقاف القوة الهجومية 
الضاربة له ويخوض العنابي منافسات 
الدوري املمتاز بعد ان حقق نتائج الفتة 
في املوسم املاضي وتعاقدت ادارة النادي 
مع احملترف���ني البرازيليني وهم العب 
الوسط ليوناردو دي سيلفا واملهاجم 
فرانسيس���كو باالضافة ملواطنه الذي 
شارك مع الفريق املوسم املاضي جوني، 
كما ضمت قائمة الفريق املدافع العماني 
عصام فايل فيما مت جتديد إعارة العب 
القادسية عبدالرحمن املوسى وتنتظر 
اجلماهير الرياضية قاطبة من العنابي 
تقدمي مستوى أفضل أو مماثل للموسم 
املاضي حتى يضم���ن اجلميع وجود 
منافس���ة قوية وممتعة للجميع على 

لقب الدوري املمتاز لهذا املوسم.

االتفاق يهزم األهلي وفوز النصر

اإلسماعيلي يكسر عناد إنبي بقذائف فرج

حصد االتفاق أولى نقاطه في الدوري السعودي 
لكرة القدم بفوزه على االهلي 4-3 في املباراة التي 
جمعت الفريقني على ستاد األمير محمد بن فهد في 

الدمام ضمن اجلولة الثانية.
سجل لالتفاق البرازيلي ماتيوس باربوسا )30( 
وصالح بشير )52( ويحيى الشهري )65( األرجنتيني 
سباستيان تيغالي )70(، ولألهلي البرازيلي مارسيلو 

دا سيلفا )13(، والعماني عماد احلوسني )18 و37(. 
وعلى ستاد األمير فيصل بن فهد في الرياض، واصل 
النصر حصاده للنقاط عندما جتاوز الفتح بنتيجة 

.2-4
وفي ستاد مدينة امللك عبداهلل الرياضية ببريدة 
فاجأ التعاون ضيفه الشباب بانتصار كبير قوامه 

4-1 ليلحق بالشباب الهزمية الثانية في الدوري.

العجمي: 1200 دينار للتعاقد
مع بريشتا لقيادة »هوكي الجليد«

أنهت جلنة هوكي اجلليد تعاقدها مع املدرب التشيكي يان بريشتا 
ومساعده لقيادة املنتخب الوطني للعبة في االستحقاقات املقبلة واولها 
بطولة ماليزيا الدولية في سبتمبر املقبل بعد ان مت التوقيع مع املدرب 
باالحرف االولى لسنة كاملة براتب شهري 1200 دينار و800 ملساعده 
باالضافة الى توفير سيارة وسكن. وقال رئيس اللجنة فهيد العجمي 
ان املدرب يصل الى الكويت برفقة عائلته مع مساعده النهاء االجراءات 
الرس����مية في التعاقد ليتسنى له قيادة املنتخب وبدء التدريبات في 
صالة التزلج حيث يواصل فيها الالعبون تدريباتهم اليومية ما عدا 
يومي اخلميس واجلمعة استعدادا لبطولة ماليزيا واسياد كازاخستان 
الشتوي في يناير 2011. واضاف العجمي ان التدريبات مستمرة مع 
غيابات محدودة الس����باب خاصة واخرى للمرض او االصابات على 
امل ان يتم الوصول الى اجلهوزية املطلوبة قبل السفر الى ماليزيا، 
موجها ش����كره الى رئيس املجلس االوملبي اآلس����يوي الشيخ احمد 
الفهد ومدير عام املجلس حس����ني املسلم لدورهما في تهيئة املنتخب 
للمشاركة في البطوالت اآلس����يوية وتقدمي الدعم الالزم له لتحقيق 
هذه الغاية. من جهته، قال امني السر الشيخ نواف احلمد املبارك ان 
اللجنة ستحضر اجتماع سلوڤينيا التمهيدي الجتماع االحتاد الدولي 
وذلك في سبتمبر املقبل حيث سيكون للكويت كلمة وآراء حول اللعبة 
آسيويا، الفتا الى انه مت الغاء مشاركة منتخب السيدات في االسياد 
الشتوي على امل املشاركة في بطولة اليابان في العام احلالي. وركز 
املش����رفون على املنتخب وهم ناصر عطاهلل وعلي البحيري وخالد 
الزيدان على متابعة االصابات التي حلقت بالالعبني مشعل العجمي 
في رجله اليمنى وجاسم دشتي في كفه االمين وجاسم الصراف الذي 
شفي مؤخرا وحسني باقر الذي يعاني من اصابة في الكتف باالضافة 
الى غياب كل م����ن محمد العجمي وعبداهلل الزيدان وفيصل عطاهلل 

ومحمد الدعيج وعبداهلل املراغي عن التدريبات السباب متفرقة.

التوقفات تعرقل إقامة مباريات  
الدرجة األولى بانتظام

مبارك الخالدي
اصدر احتاد الكرة جدول مس����ابقتي بطولة كأس االحتاد ودوري 
الدرجة االولى الذي سيش����هد انط����الق اجلولة االولى منه غدا االحد 
وس����ينتهي في 2 مايو املقبل وهو من اربعة اقس����ام. ومن الالفت ان 
مباريات االولى وقعت ضحية لبطولة كأس االحتاد التي ستنطلق في 
5 الشهر املقبل وتنتهي في 19 يناير املقبل حيث ستتوقف مباريات 
االولى مدة تتجاوز 160 يوما وعلى فترات متقطعة اما بسبب مباريات 
الكأس او االستحقاقات االخرى وسيكون التوقف االول ملباريات دوري 
الدرجة االولى بعد انتهاء اجلولة الثالثة منه 31 اجلاري وملدة 47 يوما 
ليعاود االنطالق في 17 اكتوبر وليتوقف ثانية بعد االنتهاء من اجلولة 
السادسة في ال� 24 من اكتوبر وملدة 44 يوما ثم ينطلق القامة اجلولتني 
السابعة والثامنة يومي 8 و12 ديسمبر ثم يتوقف للمرة الثالثة ملدة 
52 يوم����ا لينطلق في 3 و7 فبراير املقبل القامة اجلولتني التاس����عة 
والعاشرة ثم يتوقف للمرة الرابعة وملدة 23 يوما ليعاود االنطالق في 
3 مارس مبواجهات اجلولة 11. والقت مباريات كأس االحتاد بظاللها 
على مباريات دوري االولى حيث س����تنطلق مواجهات الكأس في 5 
من الشهر املقبل وتستمر بشكل متواصل من دورين حتى تنتهي في 
مواجهات قبل النهائي في 14 يناير املقبل واملباراة النهائية في ال� 19 
منه حيث ستشهد املسابقة القمة التقليدية للعربي والقادسية في 17 
املقبل اياب وفي 20 نوفمبر املقبل ذهابا في اطار مواجهات املجموعة 
االولى والتي تضم الى جوارهما فرق كاظمة واليرموك والس����املية 
والنصر وخيطان، علما بأن املجموع����ة الثانية ضمت فرق الكويت 
والشباب والصليبخات والتضامن والفحيحيل والساحل واجلهراء. 
اجلدير بالذكر ان مباريات اجلولتني االولى والثانية ستقام في العاشرة 
مس����اء يومي ال� 5 وال� 6 من الش����هر املقبل حيث يلتقي اليرموك مع 
الس����املية وكاظمة مع العربي والنصر مع خيطان في اطار مواجهات 
املجموعة االولى، والشباب مع الصليبخات والتضامن مع الفحيحيل 

تقشف في »سلة النصر«والساحل مع اجلهراء في مواجهات املجموعة الثانية.
يحيى حميدان

تبدو األمور في نادي النصر في طريقها الى خوض منافسات 
املوسم املقبل لدوري السلة بال محترفني أجانب ومن دون معسكر 
خارجي بسبب ضعف ميزانية النادي حسبما أبلغت ادارة »العنابي« 

رسميا مسؤولي اللعبة.
وكان القائمون على اللعب���ة ارادوا التعاقد مع محترفني على 
مستوى عال على غرار محترفيهما في املوسم املاضي األميركيني 

ريتشارد وبراندن اللذين كانا مصدر قوة في النصر.
وابدى العديد من الالعبني تذمرهم من عدم التعاقد مع محترفني 
نهائيا ألن ذلك يعني فقدان الفريق فرصة املنافسة ألهمية احملترف 

األجنبي في كرة السلة.

»مطر العربي« إلى العنابي 
عبدالعزيز جاسم

علمت »األنباء« أن إدارت���ي العربي والنصر اتفقتا على انتقال 
العب وسط األخضر احمد مطر إلى العنابي ملدة موسم واحد على 
سبيل اإلعارة بعد ان مت رفع اسم الالعب من قائمة ال� 30 العبا لكنه 
مازال مسجال بكشوف العربي ما يعني أن انتقاله إلى أي ناد يجب 
أن يتم مبوافقة إدارة النادي العربي وفعال قدمت إدارة النصر كتابا 
رسميا أول من أمس تطلب به خدمات الالعب هذا املوسم خصوصا أن 
مطر يجيد اللعب في منطقة االرتكاز وسيكون مبثابة العب معوض 

لطالل نايف الذي غادر إلى البوسنة لالحتراف يوم أمس.

القاهرة � سامي عبدالفتاح
قاد العب وسط االس����ماعيلي احمد سمير فرج 
فريق����ه للفوز على إنب����ي 2 � 1 في اللقاء الذي جمع 
بني الفريقني ضمن منافس����ات األسبوع الثاني من 
الدوري املصري املمتاز لكرة القدم. ومتكن صاحب 
القدم الذهبية، من تسجيل هدفني ليقود فريقه لفوز 
صعب على إنبي بعد تعرض زميله عبداهلل الشحات 
للطرد في الدقيقة 35. ورفع »الدراويش« رصيدهم من 
النقاط الى 6 في املركز الثاني خلف اإلنتاج احلربي 
بفارق األهداف، فيما توقف رصيد إنبي عند النقطة 
الثالثة باملركز السابع. وتقدم االسماعيلي بهدف أول 
مبكر عن طريق فرج من ركلة حرة من خارج املنطقة 
مرت أرضية على يسار حارس إنبي أبو جبل )2(. 
وارتكب معتصم س����الم خطأ قاتال بعدما فشل في 
تشتيت الكرة داخل منطقته، ليستغلها العب انبي 
احمد عبد احلافظ ويس����دد الكرة بهدوء في مرمى 
صبحي الذي خرج ملالقاته )45(. ومع بداية الشوط 
الثاني، كاد سمير فرج ان يكرر سيناريو الهدف االول، 
وسدد ركلة حرة من اجلانب االيسر ولكن ابو جبل 
يخرجها بصعوبة من مرم����اه للركنية. وفي غفلة 
من اجلميع، انطلق سمير فرج وراوغ اسالم عوض 
وأطلق تصويبة قوية من على حدود املنطقة ولكن 
ابو جبل لم يس����تطع التصدى للكرة )77(. وتعثر 

حرس احلدود وتعادل للمرة الثانية في الدوري امام 
سموحة 2 � 2. سجل هدفي حرس احلدود احمد عيد 
عبدامللك )36(، واحمد حسن مكي )86(، فيما أحرز 
هدفي سموحة، حمادة طلبة )15(، ومحسن هنداوي 
من ركلة ج����زاء )85(. وحصل احلرس على نقطة 
ليصبح باملركز التاسع، كما ارتقى سموحة للمركز 
الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة. من جهة أخرى، 
استوحي النادي األهلي شكل املنتخب االسباني في 
فانيلة املوسم اجلديد والذي مت الكشف عنه رسميا 

في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

الزمالك يجمد المصالحة

وفي س����ياق مختلف، قرر نادي الزمالك جتميد 
مبادرة الصلح مع محمد ناجي )جدو( العب األهلي 
احلالي واالحتاد الس����كندري السابق، مع مواصلة 
مالحقة الالعب على املستويني الرياضي واجلنائي. 
وقال ابراهيم يوسف عضو مبجلس إدارة نادي الزمالك 
»مت جتميد مبادرة الصلح مع الالعب بعدما وجدنا 
أن األهلي وضع ش����روطا صعبة إلمتام التصالح«. 
وأضاف »األهلي طل����ب تنازل الزمالك عن حقه في 
الغرامة املالية التي وقعها احتاد الكرة على الالعب 
واملق����درة مبليون و200 ألف جني����ه من أجل امتام 

التصالح«.

على طريقة الرشيدي ومهدي.. اللعب لموسم في أسبيهاج مقابل الحرية

حمود ونايف ل� »األنباء«: مللنا زمن »العبودية«
عبداهلل العنزي � عبدالعزيز جاسم

على طريقة حارسي املرمى 
خالد الرشيدي وصالح مهدي، 
سلك العب اجلهراء عادل حمود 
والعب النصر طالل نايف طريق 
االحت���راف اخلارج���ي بعد ان 
غادرا البالد في س���اعة متقدمة 
من صب���اح أمس متوجهني الى 
البوسنة للعب في صفوف نادي 
أسبيهاج البوسني بعد ان وقعا 
معه عقدا ميتد ملوسم واحد فقط، 
على ان يعود الالعبان الى البالد 
بعد انقضاء املوسم ببطاقتهما 
الدولية التي تخولهما اللعب مع 
اي ناد يريدانه محليا او خارجيا 
الى نادييهما  الرجوع  من دون 

االصليني اجلهراء والنصر.
وتسمح قوانني االحتاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« لالعبني غير 
امللتزمني ب���أي عقود احترافية 
مع انديتهم باالنتقال احلر ألي 
ناد آخر يوقع معه عقد احتراف، 
وف���ي حالة ما قام النادي االول 
برفع قضي���ة تعويضية على 
اليه  املنتقل  الالعب والن���ادي 
فإنه سيحصل على مبلغ بسيط 
يعتبر في أنظم���ة »فيفا« حق 

رعاية ونشأة لالعب.
وبحس���ب القان���ون احمللي 
2007/5 ف���إن الالعب الكويتي 
يتقاضى راتبا شهريا 400 دينار 
نظير مشاركته مع الفريق سواء 
بالتدريبات او لعب املباريات او ما 
يسمى محليا فقط ب� »االحتراف 
اجلزئ���ي«، اال ان الالعبني غير 
ملتزمني مع أنديتهم بأي عقود 
احترافية يلتزم الالعب او النادي 

ببنودها.
وقبل املغادرة الى البوسنة 
أك���د عادل حم���ود في تصريح 
خ���اص ل���� »األنب���اء« ان زمن 

الجهراء يناشد السالم 
السماح بالمشاركة

في دوري السلة
ناشد مجلس ادارة نادي اجلهراء 
رئيس احتاد كرة السلة الشيخ حمد 
السالم السماح لفرقه باملشاركة في 
بطولة الدوري وذلك بعد انسحاب 
الفريق من منافسات املربع الذهبي 
في املوسم املاضي. وقال اجلهراء 
في بيان����ه املوقع من قبل رئيس 
الن����ادي أحمد الظفي����ري: نتعهد 
جميعا أمام اهلل بعدم تكرار ذلك 
مستقبال من جميع منتسبي نادي 
اجلهراء، طامعني في سعة صدركم 
ورؤيتكم الثاقبة وتفهمكم ملوقف 
النادي من االنس����حاب الذي جاء 
بصورة ال تليق بالسمعة والعالقات 
الطيبة للنادي واالحتاد، آملني في 
رعايتكم املعهودة وموافقتكم الكرمي 
على عودة اجلهراء الى ساحة كرة 
الس����لة خالل املوس����م الرياضي 
اجلديد واننا لعلى ثقة تامة بأن 
رجاالت االحتاد الذين تربطنا بهم 
أواصر االخوة واملودة سينظرون 
الى مصلحة اللعبة ملا يتمتعون 

به من رؤية سديدة.

الثويني يعود اليوم
يعود الى الب���الد في الثامنة 
مس���اء اليوم الس���باح عبداهلل 
انتهاء مش���اركته  الثويني بعد 
في دورة االلعاب االوملبية االولى 
للش���باب والتي انطلقت في 14 
اجلاري وتستمر حتى 26 منه في 
سنغافورة. وكان الثويني قد حقق 
اول ميدالية كويتية بعد حصوله 
على امليدالية البرونزية في الدورة 
في سباق 50 مترا ظهر. وسيتم 
في املطار استقبال وفد منتخب 
الس���باحة في قاعة التشريفات 
تقديرا ملا حققه الالعب من اجناز 

في هذا احملفل العاملي الكبير.

العبودية في كرة القدم انتهى، 
ونحن في الكويت مازلنا نعمل 
به، فالالعب اآلن هو من يحدد 
النادي،  وجهته وقراره وليس 
مضيفا انه ال يعتبر هذا التصرف 
باللعب خارجيا بالتصرف االناني 
وغير املس���ؤول فأنا ارتضيت 
اللعب مع اجلهراء في املوس���م 
املاضي وهو في الدرجة الثانية 
وعلى اثر ذلك فقدت مركزي في 

تشكيلة االزرق.
وبني حمود انه تلقى وعودا 
م���ن ادارات نادي اجلهراء التي 
تعاقبت عليه في املوسم املاضي 
بقبول اي عرض مناسب يأتيه 
س���واء كان محليا أو خارجيا، 
النادي  ولكن فوجئت اآلن بأن 
وقف حج���رة عثرة بيني وبني 
طريق االحت���راف اخلارجي او 
احمللي وهذا االمر اجبرني على ان 

اقبل اللعب في الدوري البوسني 
ملدة عام على ان اكون حرا بعد 

ذلك.
من جانبه، قال جنم النصر 
ط���الل نايف إنه تلق���ى العديد 
من الع���روض من أندية كثيرة 
لالحت���راف بها أبرزه���ا الفتح 
السعودي والعربي لكن الهيئة 
العامة للشباب والرياضة رفضت 
جميع العروض فما كان منه إال 
االحتراف في البوس���نة والذي 
جاءه بواسطة متعهد أملاني، الفتا 
الى أن االحتراف س���يطور من 
مستواه ما يعود بالفائدة عليه 
وعلى املنتخب مش���يرا الى أن 
طموحه لن يتوقف على نادي 
اسبيهاج بل سيحاول االحتراف 
في أندية أكبر منه مستقبال حتى 
يطور من نفس���ه وال يقف عند 

مستوى معني.

عادل حمود وطالل نايف قبل مغادرة البالد إلى البوسنة


