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 اليوسف أثناء مباراة الساملية والبرتغال في افتتاح ستاد جابر

 الفقيد الشيخ خالد اليوسف، رحمه اهللا، خالل فترة شبابه  املرحوم اليوسف يسلّم األمير الراحل عبدالرحمن بن سعود درعا تذكارية

 فواز احلساوي جمال الكاظمي عبدالعزيز املرزوق يعقوب رمضان

 الرياضيون عن اليوسف: «خالٌد» في قلوبنا.. وإن رحل
 عبداهللا العنزي - عبدالعزيز جاسم

  «خالد» في قلوب الرياضيني، 
وان رحل جســـد الشيخ خالد 
اليوسف عنا، فإسهامات الفقيد 
كانت وستبقى راسخة في أذهان 

كل ابناء الوسط الرياضي.
  ويعتبـــر الفقيـــد احد أهم 
الشـــخصيات الرياضيـــة في 
تاريخ الرياضة الكويتية، وهو 
األب الروحي لكل منتسبي نادي 
الساملية الذي حقق ايام رئاسة 
اليوسف العديد من االجنازات 
سواء في األلعاب اجلماعية او 

الفردية.

  مسيرة عطاء

  وقد بدأت عالقة اليوســـف 
بنادي الساملية منذ العام ١٩٧٧ 
عندما أصبح عضوا في مجلس 
ادارته قبل ان يترأسه منذ العام 
١٩٨٤ الى ٢٠٠٨ وأصبح بعدها 
عضوا في مجلس االدارة، قبل 
ان يقدم استقالته من عضوية 
مجلس ادارة الساملية ألسباب 

صحية.
  وحقق فريق الكرة بالساملية 
معظم اجنازاته ابان رئاســـة 
الفريق  اليوسف، حيث حقق 
بطولة الدوري ٣ مرات مواسم 
 ،١٩٩٨/١٩٩٧  ،١٩٩٥/١٩٩٤
٢٠٠٠/١٩٩٩، وبطولة كأس سمو 
األمير مرتني موسمي ١٩٩٣/١٩٩٢، 
٢٠٠١/٢٠٠٠، وكأس ولي العهد 
مرة في موســـم ٢٠٠١/٢٠٠٠، 
هذا باالضافـــة الى العديد من 
البطـــوالت األخرى لفرق كرة 
اليد والعاب االسكواش وغيرها 

من االجنازات.
  ويتذكر اجلميـــع اجلوائز 
التحفيزية التـــي كان يقدمها 
اليوســـف للرياضيني ولعل 
أبرزها جائزة املرحوم جاسم 
احلميضـــي ألفضـــل هـــداف 
محلي ببطولـــة الدوري، هذا 
باالضافة الى جوائــز أفضـــل 
حكـــم ساحة وأفضل حكــام 

مساعديـــن.
  وعلـــى صعيـــد حياتـــه 
الشخصية، فقد أكمل دراسته 
في الواليات املتحدة األميركية 
وقد تخصص في ادارة االعمال 
قسم التســـويق، وقد صقلت 
الغربة التي عاشـــها اليوسف 
خالل مدة دراسته التي استمرت 
٤ سنوات شـــخصيته حيث 
زرعت فيه صفات الصبر وقوة 
التحمل واحلكمـــة واحلنكة، 
العديد من  اليوســـف  وشغل 
املناصب الرسميـــة منهـــا وكيل 
مســـاعد في وزارتي االعـــالم 

والنفــط.
  وقـــد اســـتذكر عـــدد من 
الشخصيات الرياضية مناقب 
الكبير لبلده  الراحل وعطاءه 
وابنائه، حيث اكد رئيس نادي 
الكويت عبدالعزيز املرزوق ان 
رحيل اليوسف يعتبر خسارة 
كبيرة للرياضة الكويتية التي 
قدم لها الكثير وباألخص للنادي 
الساملية،  الذي عشـــقه نادي 
وحتى وان فارقنا جسده فلن 
ننسى اســـهاماته العديدة في 
املجـــال الرياضـــي، رحم اهللا 
الفقيد واسكنه فسيح جناته 
فمثله يعتبر خســـارة كبيرة 

لنا جميعا.

  رمضان: صادق الكلمة

  من جهته اســـتذكر رئيس 
نادي الشباب يعقوب رمضان 
عالقته بالراحل قائال: تزاملت 
مع الفقيد منذ العام ١٩٨٥ فكان 
ِنعم االخ وخير الصديق، راجح 
العقل صـــادق الكلمة ويعطي 
النصائح، قدم وقته وصحته 
للكويـــت ورياضتها، وان كنا 

فقدنا جســـده عنـــا فلن نفقد 
اســـهاماته وعطاءه للرياضة 
الساملية  بشـــكل عام ولنادي 

بشكل خاص.

  الكاظمي: نادر تعويضه

  امـــا رئيس نـــادي العربي 
جمال الكاظمي فأكد ان الفقيد 
شخص عزيز وزميل قدير وهو 
مـــن الكفاءات التي خســـرتها 
الرياضة الكويتية فمثله نادر 

ان يعوض ملـــا كـــان ميلكـــه 
مـــن نظرة ثاقبـــة ورجاحـــة 
عقـــل مميـــزة عــن اآلخريـــن، 
فهــــــو من حكمـــاء الرياضة 
الكويتيــــــة وقـــدم النصائح 
بنوايا صـــــادقــــة في اصعـــب 
الظـــروف التـــي مـــرت بهـــا 

الرياضـــة عندنــا.

  الحساوي: صاحب أياد بيضاء

  وقدم رئيس نادي القادسية 

فواز احلساوي العزاء ألسرة آل 
الصباح الكرام ولكل الشـــعب 
الكويتـــي بوفـــاة اليوســـف، 
صاحب األيادي البيضاء على 
الرياضيني واحد أهم اسبـــاب 
نهضة الرياضة ونادي الساملية، 
فاليوسف عرف عنه كل اخلير 
ملا قدمه للرياضة، فهذا الشخص 
فرض احترامـــه على اجلميع 
لدماثة أخالقه وحكمته ورجاحة 

عقله.

  الهويدي: كان مرجعًا للرياضيين

  وبدوره عبر الالعب الدولي 
الهويدي عن  السابق جاســـم 
حزنه العميق وقال ان املرحوم 
اليوسف كان من أفضل الرجاالت 
الرياضة وكان  تفهما لواقـــع 
العامة  دائما يقدم املصلحـــة 
على مصلحة ناديه الن نظره 
كان بعيد املدى وطموحه تطور 
الرياضة الكويتية ككل وليس 
النادي وحده، مشـــيرا الى أن 
الرياضيني ممن عملوا  ابناءه 
معه لن ينســـوه وسيبقى في 
قلوبهم، الفتا الى ان له الكثير 
التي  املواقـــف الصادقـــة  من 
حتسب له ســـواء معه او مع 
غيره خصوصا بعـــد أن كان 
الرئيسي في احترافه  السبب 
أكثر من مرة بالرغم من حاجة 

الساملية.
  وأضاف انه كان ركيزة من 
ركائز الرياضة الكويتية وكان 
الكل يلجـــأ إليه في كل كبيرة 
وصغيرة وكان موقفه دائما على 
احلياد ومبنيا وفق املصلحة 

العامـــة.

  حسين: مثال يحتذى

  من جهته أكد مدير املنتخب 
الوطني اسامة حسني أن جميع 
الالعبني صغار وكبار تربوا في 
مدرسة املرحوم اليوسف الذي 
كان ومازال مثاال يحتذى للجيل 
احلالي والقادم لتعامله الراقي 
واملميز مع اجلميع وتواضعه في 
طرح وجهة نظره دون جتريح. 
وأشار حسني إلى ان الرياضة 
الكويتية خســـرت واحدا من 
أعظم رجاالتها املخلصني وساهم 
كثيرا في حتقيق الطفرة الكروية 
سواء مع النادي أو مع املنتخب، 
مشيرا إلى انه شخصيا استفاد 
كثيرا منه وكان يســـتمع إلى 

نصائحه بصورة مستمرة.

  بوسكندر: فرض احترامه

  هـــذا وقال أمني ســـر نادي 
كاظمة حســـني بوســـكندر ان 
املرحوم اليوسف كان شخصا 
محبوبا من اجلميع بفضل دماثة 
خلقه وتواضعه الدائم ما زاد من 
احترامه لدى اجلميع، مضيفا 
ان اليوسف عمل في الرياضة 
منذ ٣٠ عاما ولـــم تكن له أي 
مشاكل بل بالعكس كان دائما 
يحل أي مشكلة بالتفاهم وهذا ما 
جعل جميع الرياضيني يجمعون 

على حبه.
  سائلني املولى عز وجل أن 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته. 

 «الهيئة»: أسهم 
  في صياغة

  واقع ومستقبل الحركة 
الرياضية

  نعت الهيئة العامة للشباب 
الكويـــت  والرياضـــة فقيـــد 
والرياضة الكويتية املغفور له 
الشيخ خالد اليوسف، رئيس 
نادي الساملية السابق، وعميد 

رؤساء األندية السابق.
  وقـــال نائب املديـــر العام 
لشؤون اإلنشاءات والصيانة 
بالهيئة عصام جعفر ان الرياضة 
الكويتية فقدت برحيل الشيخ 
خالد اليوسف أحد أهم رجاالتها 
املخلصني الذين تفانوا في خدمة 
الوطن ولم يدخر خالل مسيرته 
احلافلة والثرية جهدا في اعالن 

شأنه ورفعته.
  وقال جعفر ان جميع العاملني 
واملنتسبني للهيئة ليعتصرهم 
األلم بترجل هذا الفارس الذي 
ســـتظل بصماته خالدة على 
جبني الرياضة الكويتية، فلقد 
أسهم ـ رحمه اهللا ـ على مدى 
سنوات طوال في صياغة واقع 
ومســـتقبل احلركة الرياضية 
الساملية  خالل ترؤسه لنادي 
ألكثر من ربع قرن أرسى خاللها 
قواعد التطور والنهوض بهذه 
املؤسسة ليضعها في مكانتها 
املميـــزة فـــي ســـماء احلركة 
فـــي جتربة فريدة  الرياضية 
ورائدة توجته عميدا لرؤساء 

األندية العربية. 

 بوصباح.. كما عرفناه
  

  رحم اهللا الشيخ خالد اليوسف فمثله يستحق الدعاء 
بالرحمة بعد ان غادر الدنيـــا الفانية الى الدار االخرة 
مؤمنا صابرا راضيا مبا كتـــب عليه من أجل، عرفناه 
متواضعا حكيما يجالس الصغير والكبير وال يفرق بني 
الغني والفقير، عرفناه عميدا لرؤساء االندية الكويتية 
بعد ان قاد بيته الساملية الى منصات التتويج لسنوات 
طويلة قبل ان يتركه في االنتخابات االخيرة ملصلحة 

زمالئه السلماويني.
  رحم اهللا «بوصباح» واسكنه فسيح جناته، عرفناه 
عاشـــقا لناديه فكان اول من يدخـــل وآخر من يخرج، 
جتده في ملعب ثامر في احـــدى زوايا امللعب يجلس 
على كرسيه يتابع تدريبات فريقه ومبارياتهم، يحاسب 
املخطئ ويثيب املجتهد، من الرؤســـاء الذين يعملون 
بصمت وال يتردد في مد يد العون ملن يقصده في عمل 

او مشورة.
  رحم اهللا بوصباح واســـكنه فسيح جناته، عرفناه 
شخصا محبوبا في اوساط الرياضة، عرفناه مخضرما 
عاصر اجياال من االداريني والالعبني واملدربني، يتدخل 
في ابداء النصيحة وال يتردد في املســـاعدة، جتده في 
كل االجتماعات متحدثا من اجل املصلحة العامة، يحث 

على التعاون وينبذ الفرقة.
  رحم اهللا بوصباح واســـكنه فسيح جناته، عرفناه 
متعاونا مع رجال االعالم، يقدرعملهم ويحترم آراءهم 
يختلف معهم ولكن ال يعاديهم، ويقول دائما ان االعالم 
مرآة عاكســـة نقيم من خاللها اعمالنا، يجيد التحدث 
لوسائل االعالم، يوجه وينتقد وينصح، يقيم ويحلل 
ويتقبـــل االنتقاد بصدر رحب فمـــن يعمل يخطئ كما 

كان يقول دائما.
  رحم اهللا بوصباح واســـكنه فسيح جناته، خسر 
االنتخابات االخيرة ملصلحة القائمة االخرى برئاسة زميله 
د.عبداهللا الطريجي فقال ان نادي الساملية جلميع ابنائه 
وليس خلالد اليوسف فقط، وهذه هي االنتخابات يوم 

لك ويوم عليك وعلينا ان نتقبل نتائجها ايا كانت.
  رحم اهللا بوصباح واســـكنه فسيح جناته، داهمه 
املرض فجأة وغـــادر للعالج على فتـــرات، وفي املرة 
االخيرة غادر الى لندن وعاد جثمانا يحمله اشـــقاؤه 
وابنـــاؤه واصدقاؤه الى حيث مثـــواه االخير عند ربه 

الكرمي الرحيم.
  «األنباء الرياضية» 

 جثمان الفقيد يوارى الثرى صباح اليوم 

 ُعرف بطيبة القلب
  

  فقدت الرياضة الكويتية واخلليجية واحدا من أقدم 
رؤساء االندية الوطنية بفقدان الشيخ خالد اليوسف، 
فقد قــــدم الكثير والكثير منذ ان ترأس مجلس إدارة 
الساملية وشهد النادي في عهده العديد من البطوالت 
ملختلف االلعاب الرياضية. وابراز العديد من النجوم 
الكروية التي مثلت املنتخب الوطني على مدى سنوات 
طويلة منهم صالح العصفور ومحبوب جمعة وفيصل 
العصفور وجاسم الهويدي وبشار عبداهللا وحسني 
اخلضــــري اضافة الى العبني في العاب اخرى فردية 

وجماعية.
  وقد عرفت املرحوم على مدى سنوات طويلة كان 
خاللها من اصحاب القرارات املؤثرة في تاريخ النادي 
والرياضة الكويتية وعرف بطيبة القلب والتواضع 
والعالقات الوطيدة التي ظلت من الســــمات البارزة 
لديه حتى في اشــــد حلظات املــــرض الذي عانى منه 
في السنوات االخيرة، ومتكن من مواجهته بالصبر 
واالبتسامة والتفاؤل والعالقات مع احبابه واصدقائه 

واخوانه.
  وقد غرس املرحوم حب الرياضة في ابنائه وتعلموا 

منه االخالص واالخالق الرفيعة.
  المنامة ـ ناصر محمد 

 عيسى بن راشد: قّدم للرياضة 
خدمات جليلة ال ُتنسى

 حياة آل خليفة: أحد الرجال 
المخلصين ونموذج للرياضيين 

 أعـــرب شـــيخ الرياضيني 
الروحي  اخلليجيـــني واألب 
للرياضة البحرينية الشـــيخ 
عيســـى بن راشـــد آل خليفة 
الرئيـــس الفخـــري للجنـــة 
األوملبيـــة البحرينيـــة عـــن 
عميق حزنه بوفاة املغفور له 
بإذن اهللا تعالى الشيخ خالد 

اليوسـف.
  فقد كان أخا عزيزا، وكان 
رحمه اهللا من أكبر الرياضيني 
ُخلقا، وقد ربطتني به عالقات 
وطيــــــدة، وقــــــد قــــــّدم 
للرياضـــة خدمــات جليلــة 

ال ُتنســى.
فـــي هـــذه    وال يســـعني 
املناســـبة اال ان أتقـــدم بأحر 

 أعربت الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيـــز آل خليفة عضو 
املجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة بالبحرين والتي 
تربطهـــا عالقـــات وطيدة مع 
املرحـــوم وعائلته عن حزنها 
لوفـــاة الفقيـــد الراحل الذي 
عرفته كرئيس لنادي الساملية 
الرجـــال املخلصـــني  وأحـــد 
الذين  ومنوذج للرياضيـــني 
تربـــى علـــى أيديهـــم أجيال 
كبيرة من الالعبني، الفتة الى 
انه من أكبـــر الداعمني للفرق 
النسائية وكرة الطاولة بشكل 
خاص والتي حقق فيها فريق 
الساملية العديد من اإلجنازات 
والبطـــوالت على مســـتوى 
الرجال والنساء، وغرس في 
ابنته االخت العزيزة الشيخة 

الى ذوي  التعازي واملواساة 
الفقيد وأشـــقائه وإلى جميع 

الرياضيني. 

نور حـــب الرياضة ومتكنت 
من قيادة الفرق النسائية الى 
مراحل متقدمة بفضل االخالص 
والوفاء الذي تعلمته من والدها 

رحمه اهللا. 

 الشيخ عيسى بن راشد

 الشيخة حياة آل خليفة

 الديوان األميري ينعى 
خالد اليوسف

ــوان األميري  ــى الديـ   نع
ــد  ــيخ خال ــه الش ــور ل املغف
ــف عن عمر يناهز ٥٧  اليوس
عاما، وسيوارى جثمانه الثرى 
ــعة من صباح  ــاعة التاس الس

اليوم.
   إنا هللا وإنا إليه راجعون. 


