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البرازيلي روجيرو مستمر مع »األبيض«

والكويت لن يجدد للعجمي ومنشاريه

السليم: حان وقت االبتعاد عن »السلة«

نهائي دوري الهواة اليوم

علمت »األنباء« من مصادر 
موثوق���ة أن نادي الكويت لن 
يج���دد للمحترف���ن العماني 
اسماعيل العجمي والكاميروني 
منشاريه، وذلك بعد ان لعب 
األول له 3 مواسم وأدى خاللها 
مستوي فني عال، إال انه في هذا 
املوسم لم يكن مستواه مستقرا 
خ���الل املباريات التي خاضها 
العميد، حيث كش���ف مصدر 
ان مس���توى العجمي »حير« 
اجلهازي���ن الفن���ي واإلداري، 
حيث كان في بعض املباريات 
مس���تواه عاليا، فيما ظهر في 
البعض اآلخر منها مبستوى 
متواضع للغاي���ة، األمر الذي 
جعل مسؤولي النادي يفكرون 

جديا في عدم التجديد.
وذكر املصدر: أما الكاميروني 
منشاريه فس���تكون مباريات 
كأس األمير ه���ي األخيرة له 
بعدما تأكد ع���دم وجود نية 
لدى مجلس االدارة في جتديد 

عقده.
الالعب  وأضاف املص���در: 
الوحي���د الذي سيس���تمر مع 
الفريق هو البرازيلي روجيرو 
الذي ميتد عقده مع النادي حتى 
عام 2013، وس���يبحث النادي 
خالل الفترة املقبلة عن العبن 
أجان���ب في مركزي الوس���ط 
والهجوم، حي���ث يوجد لدى  
االدارة عدد من أس���ماء بعض 
الالعبن املعروفن وسيسعى 

الى حسم موضوعهم  النادي 
خالل الفترة املقبلة.

وبسؤال املصدر عن هوية 
ل���� »العميد«،  املدرب اجلديد 
خاصة ان هناك أخبارا مؤكدة 
تفيد بع���دم التجديد للمدرب 
البرتغال���ي جوزيه  احلال���ي 
روماو، اكتفى املصدر بالقول 
حول ه���ذا املوض���وع: »أنتم 
في »األنب���اء« ذكرمت أن نادي 
الكويت يفاوض مدربا عمل في 
إحدى ال���دول العربية وحقق 
نتائج جيدة مع فريقه وكالمكم 
صحيح يا »األنباء«، وستتضح 
الصورة خ���الل األيام القليلة 

املقبلة«.
مبارك الوقيان  ٭

إدارات هذه األندية لرغبته في 
االبتعاد عن اللعبة.

أن  الى  الس���ليم  وأش���ار 
أوضاع اللعبة حاليا ال تشجع 
على االس���تمرار وخير دليل 
على ذل���ك تخبط االحتاد في 
وضع اجلداول، متسائال: كيف 
يجلس الالعبون دون مباريات 
ملدة 7 أشهر بعد انتهاء املوسم 
املنصرم في منتصف مارس 
على أن يبدأ املوسم اجلديد في 
أكتوبر املقبل؟! وأعرب السليم 
عن رضاه عما قدمه مع »سلة 
الصليبخات« طوال املواسم 
ال� 3 التي قضاها في النادي، 
مؤكدا انه وجد معاملة جيدة 

من اإلدارة والالعبن أيضا.
وب���ن الس���ليم ان نتائج 
الصليبخات في الفترة األخيرة 
جاءت بعد معاناة وجهد جبار، 

مش���يرا الى أنه ح���رص في 
البداية على خل���ق جو ودي 
بن الالعبن وأيضا قام باحلد 
من كثرة الغرامات التي كانت 
تطال الالعبن بسبب رعونتهم 

سابقا.
يحيى حميدان  ٭

جتمع فريقي سبايدي غروب 
والنجوم في التاسعة من مساء 
اليوم على ملعب كورنر بجانب 

االكوا بارك.
وقطع الفريقان مش���وارا 
طويال بدأ في نوفمبر املاضي 
خاض خاللها اربعة وعشرون 
فريقا غمار املسابقة التي تنضم 

الول مرة في الكويت.
واستطاع سبايدي غروب 

العبور الى نهائي البطولة بعد 
تغلبه على النجم الذهبي بفارق 
الركالت الترجيحية فيما فجر 
النجوم مفاجأة ثقيلة باخراج 
اجلبابرة املرشح االول بثالثة 

اهداف مقابل هدف واحد.
وتس���بق املباراة النهائية 
الثالث والرابع  املركز  مباراة 
بن فريقي اجلبابرة والنجم 

الذهبي.

أعلن امل���درب الوطني في 
السليم  السلة يوس���ف  كرة 
عن قراره باالبتعاد نهائيا عن 
اللعبة وعدم رغبته باالستمرار 
في قيادة »سلة الصليبخات« 

في املوسم املقبل.
وقال السليم ل� »األنباء«: 
»يعود قرار ابتعادي الى رغبتي 
باالبتعاد عن التدريب واللعبة 
نهائيا للخلود الى الراحة بعد 
سنن طويلة قضيتها في خدمة 
اللعبة سواء العب أو مدرب 
أو إداري، وحان الوقت ألقول 
كفى لكرة السلة.. وهذا القرار 

نهائي وال رجعة فيه«.
وكشف السليم عن وجود 
ع���دة أندي���ة باالضاف���ة الى 
الصليبخات أبدت رغبتها في 
التعاقد معه للموسم املقبل إال 
أنه رفض حتى اجللوس مع 

بحض���ور نائب مدير عام 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
لشؤون الشباب جاسم يعقوب، 
يسدل الستار اليوم على دوري 
الهواة لس���باعيات كرة القدم 
ال���ذي ينظمه موقع »هايدو« 
الكروي بالتعاون مع شركة 
الرياضية  »كورنر« للمالعب 
حتت رعاية عيادة امليدان وذلك 
التي  النهائية  املباراة  باقامة 

يوسف السليم

إينو أهدى فوزًا جماهيريًا لألهلي على الساملية

في احتفالية كروية جماهيرية 
رائعة قدم الساملية واألهلي مباراة 
مميزة حفلت ب����كل أنواع اإلثارة 
واجلدية بن العبي الفريقن حيث 
ظهر السماوي املطعم بنجوم العربي 
والقادسية بشكل جيد خاصة في 
الش����وط األول حيث أعطى  ربع 
محمد جراغ ونهير الشمري وخلف 
السالمة دعما قويا للساملية جنح 
من خالله في مجاراة جنوم األهلي 
الذي حاول اختراق التنظيم الدفاعي 
للسماوي عن طريق متريرات صانع 
الع����اب الفريق محم����د ابوتريكة 
وسرعة وانطالقات محمد بركات 
الناشئ  واحمد حس����ن والالعب 
حسن الس����يد من على األطراف، 
لكن »السماوي« صمد بشكل ممتاز 
وبادل الضيوف هجمات عن طريق 

ناصر العثمان ومشاري العازمي 
وخلف السالمة الذين لم يستفيدوا 
من متريرات جراغ الطولية والتي 
شكلت خطرا وعبئا على احلارس 

محمود أبوالسعود.
التش����جيع اجلماهيري  ومع 
الكبير الذي مأل ستاد ثامر نشط 
احمد حس����ن واملعتز باهلل إينو 
وأحم����د ماجنا واملهاجم الش����اب 
أحمد محجوب الذي حاول استغالل 
كرات أبوتريكة وبركات لكن معظم 

احملاوالت باءت بالفشل.
ف����ي املقابل، رد ج����راغ وعلي 
مقصي����د بالتس����ديد م����ن خارج 
املرم����ى وكاد خلف الس����المة أن 
التسجيل للسماوي، لكن  يفتتح 
أبوالسعود حارس األهلي كان يقظا 
وأنقذ فريقه لينتهي الشوط األول 

بالتعادل السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني أجرى 
مدربا الفريقن محمد كرم ومانويل 
جوزيه تغيي����رات بدخول محمد 
باش وناي����ف زويد وأحمد عجب 
الس����املية ومن  وخالد عجب من 
األهلي عبداحلميد شبانة وعمرو 
وردة واحملترف السنغالي دومنيك 
واحلارس شريف إكرامي ومحمد 
عبد الفتاح وعم����اد متعب وذلك 
على مدار ال� 45 دقيقه املتبقية من 
اللقاء الذي بدأ الشوط الثاني منه 
بهجوم مكثف أهالوي بغية إحراز 
هدف مبكر إلرضاء اجلماهير التي 
احتش����دت لينجح معتز إينو في 
افتتاح التسجيل بهدف صاروخي 
من خارج منطقة ال� 18 لتس����كن 
الساملية  اليمنى حلارس  الزاوية 

حميد القالف الذي ال يس����أل عن 
الهدف خاصة انه قدم مباراة جيده 
ساعده في ذلك لياقة نهير الشمري 
ويقظته وبعد الهدف بدقائق أصيب 
محمد أبوتريكة وخرج من املباراة 
وحل دومني����ك بديال له ما أحزن 
اجلماهير السعيدة باللقاء قليال، 
لكن حرارة املباراة ومهارات بركات 
واحمد حسن عوضت ذلك وواصل 
الفريق����ان تقدمي العروض الفنية 
أه����ات اجلماهير  الت����ي انتزعت 
التي شجعت الفريقن ونال فريق 
الساملية والعبوه جزءا منها لينتهي 
اللق����اء احلبي بفوز األهلي بهدف 
دون رد في هذا املهرجان الذي قاد 
الطاقم التحكيمي فيه حمد بوجروة 
وناصر الشطي وعبداهلل مراد وبدر 

النزال حكم رابع.

الدولية  أعلنت شركة صروح 
صاحبة حقوق املباراة الودية التي 
اقيمت مساء اول من امس بن االهلي 
املصري والساملية املطعم بنجوم 
الكرة الكويتية، عن تنظيم دورة 
دولية رباعية بعد ش����هر رمضان 
املبارك في الكويت يش����ارك فيها 
ناد مصري وناد كويتي باالضافة 
الى احد االندية االوروبية التي يتم 
التنسيق معها عن طريق الشركة. 
جاء ذل����ك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقدته شركة صروح صباح 
امس في فندق هوليداي ان الساملية 
بحض����ور ابراهي����م صالح عضو 
مجلس ادارة النادي االهلي ورئيس 
بعثة الفريق ود.عبداهلل الطريجي 
رئيس مجلس ادارة نادي الساملية 
وخالد املهدي رئيس مجلس ادارة 
ش����ركة صروح وماجد حنا مدير 
التس����ويق في فندق هوليداي ان 
واملستشار خالد اخلشاب املنسق 

العام للمباراة.
وقدم صالح رئيس بعثة االهلي 
الشكر لرئيس واعضاء مجلس ادارة 
نادي الس����املية وش����ركة صروح 
الدولية على تنظيم مهرجان االخاء 
بن الساملية واالهلي ومساهمتهم 
الكبيرة في اجناح املهرجان الذي 
اسعد اجلالية املصرية في الكويت. 
واكد صالح ان االهلي استفاد من 
هذه التجربة في ظل توقف الدوري 
املصري املمتاز في ظل اس����تعداد 
املنتخب ملباراة جنوب افريقيا في 
التصفيات املؤهلة لنهائيات كاس 

امم افريقيا 2012.

خسر منتخبنا األوملبي بهدف دون 
رد من نظيره الس����وري في املباراة 
الودية التي جمعتهما مساء امس على 
ستاد علي صباح السالم بنادي النصر 
ضمن استعدادات املنتخبن خلوض 
الدور الثاني للتصفيات اآلس����يوية 
املؤهلة ألوملبياد لندن الشهر املقبل. 
أحرز هدف الفوز لسورية عمر السوما 
)52( ولعب املنتخبان الشوط الثاني 
ب� 10 العبن لقيام احلكم وليد فرج 
بإشهار البطاقة احلمراء ليوسف ناصر 
وثائر كروما في الوقت بدل الضائع 
من الشوط االول. ولم يقدم املنتخبان 
املنتظر منهما في الشوط األول الذي 
جاء سلبيا من حيث النتيجة بسبب 
التحفظ الدفاعي من اجلانبن. وكان 
االزرق األكثر وصوال ملرمى املنتخب 
السوري عبر مهاجميه فيصل احلربي 
وحمد امان حيث أطاح األول بانفراد 
تام في مرمى احلارس السوري محمد 
يوسف )5( كما نفذ امان كرة ثابتة 
مرت بجوار القائم األمين ليوس����ف 
)27( ولم تكن للمنتخب الس����وري 

يأتي امتدادا الستضافة فرق كبيرة 
من قبل، وقال »رغم املجهود الكبير 
الذي قام به فريق العمل بالفندق 
لتوفير كل س����بل الراحة للفريق 
الضيف بجانب الوفاء بااللتزامات 
التي مت االتف����اق عليها من خالل 
ش����ركة صروح«. واثنى حنا على 
الدور الكبير الذي قامت به شركة 
صروح متمثلة في م.خالد املهدي 

واملستشار خالد اخلشاب.
في االطار الفني، اكد البرتغالي 
بيدرو املدرب املس����اعد لالهلي ان 
املباراة كان فرصة جيدة امام اجلهاز 
الفن����ي لالطمئنان عل����ى الالعبن 
الكبار بجانب منح الفرصة لالعبن 
الصغار للوقوف على مستواهم من 
اللقاءات  الفرصة في  اجل منحهم 
املقبلة حسب رؤية اجلهاز الفني، 
وقال: الالعبون الكبار خاضوا قبل 
احلضور الى الكويت مباراة مهمة 
امام حرس احلدود وشاركوا ايضا 
في مباراة الساملية بعد 48 ساعة 
وقدموا مس����توى جي����دا، مضيفا: 
كل ش����يء في املهرجان كان جيدا 
الفريق  باس����تثناء اصابة جن����م 
محمد ابوتريكة، واكد بيدرو على 
ان اجلهاز الفني لن يواجه مشكلة في 
الفترة املقبلة نتيجة كثرة الالعبن 
اجلاهزين ولكن اجلهاز الفني لدية 
خيار واحد فقط وهو الدفع ب� 11 العبا 
بجانب اجراء ثالثة تبديالت، مشيرا 
الى ان الالعب اجلاهز سيكون ضمن 
التشكيلة فقط نظرا لضيق الوقت 
والفريق مقبل على منافسات سواء 

محلية او افريقية قوية.

الوافر الضطرار مدرب األزرق ماهر 
الش����مري جتربتهما في مركزيهما 
اجلديدين بس����بب الغيابات لالعبي 
خط الوسط األساسين والغائبن عن 
املباراة. وقبل نهاية الشوط أجرى 
الشمري تغييرا اضطراريا بخروج 
أمان املصاب ودخول يوسف ناصر 
بدال منه اال ان األخير تعرض للطرد 
بعد دقائق من دخوله بسبب احتكاكه 
مع الالعب السوري ثائر كروما الذي 
طرد ايضا. وفي الشوط الثاني تفوق 
املنتخب السوري ميدانيا واستطاع 
عمر السوما ان يسدد كرة قوية من 
خارج املنطقة سكنت مرمى اخلالدي 
)52( لترتفع معنويات الس����ورين 
ووصل����وا الى مرم����ى اخلالدي في 
مناسبات عدة فيما تراجع مستوى 
األزرق بس����بب عدم االنسجام بن 
الالعب����ن حيث اجرى الش����مري 7 
تغييرات اضافة الى تدويرات عديدة 
في مراكز الالعبن ساهمت في األداء 

املتواضع للمنتخب.
مبارك الخالدي  ٭

الزمالك مع التضامن والقادس����ية 
التجربة  شجعهم على تكرار هذه 

باستقدام فريق االهلي.
واش����ار الى ان اللجنة ستعمل 
على تنظيم العديد من املهرجانات 
في املس����تقبل واستقطاب االندية 
صاحبة اجلماهيرية على املستوى 

العربي واآلسيوي والعاملي.
وتوجه املهدي بالشكر اجلزيل 
لرئيس واعضاء مجلس ادارة نادي 
الساملية على موافقتهم على املشاركة 
في املب����اراة على الرغم من انتهاء 
املوسم الكروي بالنسبة لفريقهم.

ب����دوره، اكد ماج����د حنا مدير 
ان  التس����ويق بفندق هولي����داي 
الس����املية على العالقة القوية بن 
الشعبن املصري والكويتي وهو ما 
سهل مهمة استضافة الفريق والذي 

لألزرق ويقظة احلارس احمد اخلالدي. 
وبرز الالعبان سامي الصانع وغازي 
القهيدي كالعبي وسط مبجهودهما 

من جهت����ه، قال رئيس مجلس 
ادارة نادي الساملية »مجلس ادارة 
الساملية تشرف باستضافة  نادي 
فريق كبير بحجم ومكانة االهلي 
والذي ميلك قاعدة جماهيرية كبيرة 
على املس����توى املصري والعربي 
الطريجي ان  واخلليجي«. واك����د 
املهرجان حق����ق االهداف املرجوة 
منه وكان رائعا بوجود عدد كبير 
من اجلماهير والتي كان معظمها من 
اجلالية املصرية. ووجه الطريجي 
شكره وتقديره إلى محافظ حولي 
الفريق عب����داهلل الفارس العضو 
الفخري للنادي على رعاية املباراة، 
التي تأتي امتدادا لدعمه ومساندته 

للنادي في جميع االنشطة.
في السياق ذاته، اكد مدير شركة 
صروح على جناح جتربة مباراة 

محاوالت تذكر في هذا الشوط حيث 
اعتمد السوريون على الكرات الثابتة 
واملرتدة التي أحبطها الدفاع احملكم 

إبراهيم صالح يتحدث باملؤمتر الصحافي

جنم األزرق األوملبي سامي الصانع محاصرا وسط 5 العبن سورين

بيدرو: فوزنا على الساملية فرصة لالطمئنان على الالعبني الكبار والصغار

صالح: األهلي استفاد من التجربة في مهرجان »اإلخاء«

خسارة األزرق األوملبي أمام نظيره السوري

الدويلة مدربًا لـ »سلة النصر«
ومفاوضات مع بيتس

تتج���ه النية ل���دى ادارة 
ن���ادي النصر الس���ناد مهمة 
الفري���ق األول لكرة  تدريب 
الس���لة بالنادي ال���ى املدرب 
أنور الدويلة رس���ميا بعد أن 
استلم زمام األمور في منتصف 
املوسم املاضي بصفة مؤقتة 
اثر استقالة املدرب عبدالرحمن 

حسن.
وق���دم »العنابي« عروضا 
الدويلة  جيدة خالل قي���ادة 
للفري���ق وناف���س بضراوة 
املمتاز  الدوري  الى  للصعود 
في املوسم املقبل لوال هزميته 
ف���ي املواجه���ة الفاصلة مع 

الساحل.

ادارة  الى ذل���ك، دخل���ت 
النصر ف���ي مفاوضات جادة 
مع احملترف األميركي اندريه 
بيتس للعب م���ع »العنابي« 
في املوسم املقبل بعد تقدميه 
عروضا الفتة مع الفريق في 

املوسم املاضي.
يحيى حميدان  ٭

اخلليج والتمويل لنهائي كأس املصارف
حتت رعاية حمد عبداحملسن 
املرزوق رئيس احتاد املصارف 
وبحض����ور رئي����س وأعضاء 
مجلس إدارة ن����ادي املصارف 
وقيادي����ي املصارف، س����تقام 
املباراة النهائية واحلفل اخلتامي 
وتوزيع اجلوائز لبطولة كأس 
املصارف لكرة القدم بن فريقي 
بنك اخلليج وبيت التمويل على 
ستاد صباح الس����الم بالنادي 
العربي غدا في الساعة الثامنة 

أسامة الرشيدوالنصف مساء. هشام البعيجان

الداود: ال مسوغ قانونيًا بعدم التجديد 
للمدير الفني لنادي السيارات

من استيفائه جلميع الشروط 
القانونية حيث متت املوافقة 
عليه م���ن قبل مجلس اإلدارة 
الرس���مية  الكتب  وارس���لت 
للهيئة به���ذا اخلصوص في 
فبراير املاضي قبل نهاية العقد 
بفترة طويل���ة، ومع كل ذلك 
ارس���ل نائب مدير عام الهيئة 
لشؤون اإلنشاءات والصيانة 
مذكرات داخلية للجهة املختصة 
القانونية  بالهيئة وللشؤون 
حملاولة إيجاد أي مبرر لعدم 
جتديد التعاقد وأفادت اإلدارتان 
بعدم جواز رفض العقد نظرا 
ملطابقته للش���روط واعتبار 

سريانه وجتديده تلقائيا.
وجاء رد الباحث القانوني 

جازما مبا يلي: باإلطالع وملا كان 
البند رابعا من العقد قد حدد 
الرغبة  القانونية إلبداء  املدة 
في عدم التجدي���د ب� 15 يوما 
وبفوات هذه املدة يعتبر العقد 
مجددا، الس���يما أن النادي قد 
ارسل مخاطبة على الرغبة في 
التجديد بتاريخ 2011/2/14 اي 
قبل املوعد بفترة كافية ولهذه 
األسباب يعد العقد مجددا من 
الداود  تلقاء نفس���ه. وطالب 
وزي���ر الش���ؤون االجتماعية 
والعمل بسرعة تشكيل جلنة 
حتقيق محايدة لإلطالع على 
التجاوزات، على أن تقوم اللجنة 
برفع تقري���ر للوزير التخاذ 

قرارات بهذا اخلصوص.

الداود  طالب الشيخ أحمد 
رئيس مجل���س إدارة النادي 
الرياضي للسيارات  الكويتي 
والدراجات اآللية برفع التعسف 
عن النادي من قبل نائب مدير 
العامة للش���باب  الهيئة  عام 
والرياضة لشؤون اإلنشاءات 
والصيانة ومحاس���بته على 
املتمثلة في حتديد  تصرفاته 

استخدام صالحياته.
وأضاف الداود في بيان له 
امس أن آخر فصول التجاوزات 
والت���ي ليس لها أي مس���وغ 
قانوني تعطيل اعتماد جتديد 
عقد املدير الفني بالنادي الذي 
بدأ سريانه اعتبارا من األول 
من أبريل املاضي، على الرغم 

جنم األهلي محمد أبوتريكة يسقط بن العبي الساملية


