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رفع مدير عام الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة باالنابة 
جاسم يعقوب باسمه ونيابة 
عن مجل���س االدارة والعاملني 
باجلهاز التنفيذي وكل منتسبي 
الشبابية والرياضية  الهيئات 
الس���مو األمير  الى صاح���ب 
الشيخ صباح األحمد خالص 
تهانيه للشعب الكويتي بالعوة 
امليمونة لسموه الى ارض الوطن 

ساملا معافى.
 وأكد ان ابناءه الرياضيني 
غمرتهم الفرحة بعودة سموه 
من رحلة العالج االخيرة التي 
تكللت بفض���ل اهلل ورعايته 
بالتوفيق والنجاح مما بعثت 
بالطمأنينة ف���ي قلوب جميع 
محبيه، سائال املولى عز وجل 
ان ي���دمي على س���موه موفور 
الصحة والعافية وان يحفظه 
قائدا مظفرا ليواصل مس���يرة 
العطاء والتقدم التي ش���هدها 
عهده امليمون من نهضة وتطور 

في كل مناحي احلياة.

عقدت اللجنة املنظمة العليا 
ملؤمتر الشباب العربي الذي من 
املقرر ان تس���تضيفه الكويت 
في نوفمب���ر املقبل ممثلة في 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
اجتماع����ها األول برئاسة مدير 
عام الهيئ����ة باالنابة جاس���م 
يعقوب واعضاء اللجنة املنظمة 
حي���ث وجه يعق��وب ش���كره 
اجلزيل باسمه واعضاء اللجنة 
لصاحب السمو األمي����ر على 
موافقت���ه الكرمية برعاية هذا 
املؤمتر، مش���يرا الى ان رعاية 
سموه تش���كل داعما معنويا 
العاملني في  مباش���را جلميع 

املؤمتر.
كما ش���كر يعقوب الشيخ 
طالل الفهد على دعمه وتشجيعه 
للجن���ة املنظمة وحرصه على 
جناح املؤمت���ر، وذكر يعقوب 
ان اللجنة ومن خالل اجتماعها 
األول اتخذت ع���دة توصيات 
منه���ا اهمية االعداد والتجهيز 
امليزانية  للمؤمتر وحتضي���ر 
اخلاصة به من خالل التنسيق 
مع اجلهات املعنية واملنظمات 
الرسمية كجامعة الدول العربية 
واالمان���ة العامة لدول مجلس 
التعاون وتوزيع املهام املنوطة 
باعضاء اللجنة وتشكيل عدة 
جلان منه���ا اللجنة االعالمية 
وجلنة العالقات العامة واللجنة 
املالية والدولية وجلنة التجهيز 

واالعداد.
واضاف ان اقامة هذا املؤمتر 
تأت���ي وف���ق مق���ررات القمة 
العربية االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية فيما يتعلق بدعم 
الشباب والذي عقد في الكويت 
2009 واهمي���ة تعزيز تنمية 
الشباب العربي وتنفيذ املشاريع 
واملبادرات الشبابية من خالل 
مساهمة القطاع اخلاص في دعم 

قضايا الشباب.
وق���ال ان انش���طة املؤمتر 
املقبل حتظى باهتمام بالغ من 
مؤسسات الدولة املختلفة وذلك 
من منطلق الوعي باهمية القطاع 
الش���بابي واهمية التقارب مع 

جيل املستقبل.
الكويت  ان  واكد يعق���وب 
ستشهد حدثا مهما ميثل اكبر 
الوطن  تظاهرة ش���بابية من 
العربي الكبير ينبغي ان تكرس 
كل اجله���ود الجناحه وقطف 
ثمار نتائجه خاصة ان املؤمتر 
سيحضره عدد كبير من املهتمني 
واملختصني بالش���أن الشبابي 

العربي.

ادارة مراكز  اعل���ن مدي���ر 
الشباب التابعة للهيئة العامة 
للش���باب والرياض���ة عصام 
البص���ارة ان املراك���ز جاهزة 
القامة جميع االنشطة والبرامج 
االجتماعية والفنية والترفيهية 
والرياضية والفنية واحلاسوب 

والقراءة.
وافاد بأن التسجيل سيكون 
متاحا باملجان للفئات العمرية 
من 6 سنوات حتى 17 سنة وذلك 
املنتشرة  الش���باب  في مراكز 
مبختلف مناطق الكويت وهي 
الفيحاء والدعية والقادس���ية 
والشامية واجلهراء والعرضية 

والقصور والعدان.
واهاب البصارة بالشباب الى 
االس���تفادة من اخلدمات التي 
تقدمها لهم مراكز الشباب من 
خالل التسجيل في هذه املراكز 
لقضاء وقت فراغهم فيما يعود 
عليهم بالنفع والفائدة وممارسة 

هواياتهم املفضلة.

»الهيئة« تهنئ 
بعودة األمير

اجتماع اللجنة 
العليا ملؤمتر 

الشباب العربي

أنشطة مختلفة 
مبراكز الشباب

شحاتة يكشف عن عرض  لتدريب »األزرق« 
وينفي التوقيع مع عمان

عادل حمود في العربي بـ 25 ألف دينار

لم يتوصل املدير الفن����ي للمنتخب املصري 
السابق لكرة القدم حسن شحاتة التفاق رسمي 
لتدريب منتخب سلطنة عمان، حيث نفى شحاتة 
األنباء التي ترددت حول ذلك، مؤكدا انه لم يوقع 
ألي منتخب من املنتخبات التي عرض عليه تولي 
مس����ؤوليتها وانه فضل أخذ قس����ط من الراحة 
حلني استعادة توازنه بعد الهجوم الذي تعرض 

له بشدة في الفترة األخيرة.
 وأض����اف ان عرض املنتخ����ب العماني قائم 
بالفعل منذ فترة طويلة، حينما كان يتولى تدريب 
منتخب مصر، وان املفاوضات أعيدت من جديد في 
الساعات األخيرة، عقب معرفة اجلانب العماني 
بترك مهمة تدريب منتخب الفراعنة.  وكش����ف 
شحاتة الذي قاد املنتخب املصري للتتويج بثالث 
بطوالت قارية متتالية عن وجود أكثر من عرض 
بخالف العرض العماني موضحا انه ميتلك بعض 
العروض لتدريب منتخبات عربية أبرزها عرض 
األزرق، لكنه لم يحسم بعد أي من هذه العروض 
بشكل نهائي حتى االن، مؤكدا انه حينما يوقع أي 
عقد جديد بشكل رسمي، سيتم اإلعالن عنه فورا.. 

علم����ت »األنباء« من مصدر موثوق أن العب 
وسط اجلهراء السابق ومنتخبنا الوطني عادل 
حمود وافق على االنضمام إلى العربي بش����كل 
رسمي ولم يتبق سوى توقيع العقد بني الطرفني 
عن طريق وكيل أعمال الالعب وبلغت قيمة صفقة 
انتقال حمود إلى األخضر 25 ألف دينار ملدة موسم 
واحد قابلة للتجديد ف����ي حال رغب العربي في 
ذلك. وخاض حمود جتربة احترافية مع الشمال 
القطري ثم لعب فترة قصيرة مع نادي اسبيهاج 
البوسني تبعها باللعب مع نادي مسقط العماني 

وكان »املعلم« قد تخلى عن قيادة املنتخب املصري 
بعد اإلخفاق ف����ي الوصول لنهائيات كأس األمم 

االفريقية 2012 بغينيا االستوائية والغابون.
من جانب آخر نفى االحتاد العماني لكرة القدم 
األنباء والشائعات عن تعاقده مع شحاتة وجاء 
في بيان مقتضب »يود االحتاد العماني ان ينفي 
للجميع ما تناولته بعض وسائل اإلعالم احمللية 
واخلارجية من انه مت التعاقد مع املدرب املصري 
حسن شحاتة لتدريب املنتخب الوطني األول«.

 وأوضح البيان »ان اس����م ش����حاتة كان من 
ضمن األس����ماء املطروحة خالل الفترة املاضية، 
إال ان االحتاد يقوم حاليا بالتفاوض مع عدد من 
املدربني من جنسيات مختلفة لتدريب املنتخب 
ولم يتخذ أي ق����رار بالتعاقد مع أي منهم حتى 
اآلن«.  وكان االحت����اد العماني فاوض أكثر من 
مدرب بعد رحيل الفرنسي كلود لوروا في يناير 
املاضي لكنه لم يتوصل حتى اآلن الى اتفاق مع 
اي من املدربني الذي����ن تقاطروا تباعا الى عمان 

وكان أخرهم الفرنسي بول لوغوين.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

قبل أن يعود إلى الكويت ليحسم بذلك اجلدل الدائر 
بشأنه حول وجهة الالعب املوسم املقبل.

والالفت في املوضوع أن حمود س����بق له أن 
لعب في صفوف القادسية ملوسم واحد ليكون من 

الالعبني القالئل الذي ارتدوا شعار الفريقني.
وتعتبر صفقة حمود من أبرز صفقات العربي 
هذا املوسم بعد التعاقد مع املهاجم فهد الرشيدي 
وطالل نايف وطارق الشمري ومحمد فريح ومرزوق 

زكي. 
عبدالعزيز جاسم  ٭

عادل حمود سبق له أن لعب للقادسية الغرمي التقليدي للعربي

العربي تفوق على كاظمة وظفر باملركز الثالث

ادارة النادي وضع منذ االن خطة 
للتعاقد م����ع مدربني للقدم في 
منتصف املوسم املقبل لتكون 
البداية مبكرة للموس����م الذي 
يلي����ه، مبينا ان توجه مجلس 
اإلدارة هو االهتمام بكل األلعاب 
التي تنطلق بالنادي بنفس القدر 
حتى يص����ل النادي الى مرتبة 

جيدة في املستقبل.
وب����ني ان مجل����س اإلدارة 
سيجتمع األسبوع املقبل لتسمية 
مدراء األلعاب باستثناء لعبة 
كرة اليد التي س����تكون حتت 
قيادة مباشرة من رئيس النادي 
احمد الش����حومي على اعتبار 
أنه حارس كرة يد دولي سابق 
ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن 
اللعبة، مضيفا انه سيتم أيضا 
مناقشة بعض املقترحات املقدمة 

من أعضاء املجلس.
واشار خليفة الى ان النادي 
ارسل الشعار الرسمي للنادي 
العتماده من قب����ل الهيئة ومت 

كرة القدم مؤجلة للموسم املقبل 

»سلة« و»يد« القرين تبدأ تدريباتها غدًا
حتديد اللون االسود الى جانب 
األبيض والرمادي كألوان رسمية 
الالعبني في املش����اركات  لزي 

املقبلة. 
وشكر خليفة الهيئة العامة 
للش����باب والرياضة ممثلة في 
املدير العام باإلنابة الشيخ طالل 
الفهد ونائب املدير العام لشؤون 
الشباب جاسم يعقوب ونائب 
املدير العام لشؤون اإلنشاءات 
والصيان����ة عصام جعفر على 
الدائ����م لتذليل كافة  حرصهم 
الصعاب الت����ي تواجه النادي 
مشيرا الى ان هذا ليس بغريب 
عليهم حلرصهم على النهوض 

مبستوى الرياضة الكويتية.

أكد امني س����ر نادي القرين 
ب����در خليفة ان جتهي����ز املقر 
املؤقت للن����ادي جار على قدم 
وساق لوضع اخلطة العريضة 
للبدء بستة العاب على األقل، 
مشيرا الى انه يتم التباحث في 
الوقت احلالي مع بعض مدربي 
الى  األلعاب من اجل الوصول 
األفضل، مؤكدا ان مجلس ادارة 
نادي القرين برئاس����ة النائب 
السابق احمد الشحومي يطمح 
الن يك����ون النادي رقما صعبا 
في املس����تقبل، ومن خالل هذا 
الطموح مت التعاقد مع املدرب 
املصري لكرة اليد س����يد زكي 
لتدريب فريق حتت 12 س����نة 
واملدرب املص����ري احمد نبيل 
لتدريب فريق حتت 14 س����نة، 
مع بحث فكرة املشاركة بالفريق 
االول لكرة اليد، مضيفا انه سيتم 
املشاركة في لعبة كرة السلة من 
خالل مهرجانات البراعم وفريق 
حتت 12 س����نة.كما مت التعاقد 
الوطنيني عبداهلل  املدربني  مع 
بالل وسالم الداود، وستنطلق 
التدريبات للعبتي اليد والسلة 
السبت املقبل على صالة مركز 

العدان املقر املؤقت للنادي.
وأشار خليفة الى ان املجلس 
يبح����ث املش����اركة ف����ي لعبة 
املبارزة واالسكواش واجلمباز 
ورفع األثق����ال، مؤكدا ان فكرة 
املشاركة في كرة القدم مؤجلة في 
املوسم املقبل وذلك نظرا لضيق 
الوقت وتعاقد املدربني األكفاء مع 
بدر خليفةاألندية، مشيرا الى ان مجلس  الشعار الرسمي لنادي القرين

مضيفا أن���ه اذا عاد للكويت 
مرة أخرى فإن���ه يفضل أن 
تكون من بوابة العربي الذي 
يعشقه بعد األبيض بسبب 
جماهي���ره املخلصة للفريق 
والذواقة والتي لم أشاهد مثلها 
من قبل حيث تقف مع الفريق 
في كل مب���اراة رغم النتائج 

السلبية.
وش���كر العجمي رئيس 
الن���ادي عبدالعزيز املرزوق 
ورئيس جهاز الكرة مرزوق 
الغامن وع���ادل عقلة وجميع 
من سانده ووقف الى جانبه 
طوال فت���رة احترافه وكذلك 

جماهير العميد املميزة.
عبدالعزيز جاسم   ٭

واالرت����كاز في حال لم ترغب 
إدارة الن����ادي في اإلبقاء على 
العاج����ي إبراهيم����ا كيتا في 
هذا املوس����م املعار إلى العني 

اإلماراتي حاليا.
عبدالعزيز جاسم   ٭

املوجودة إلى مسقط. 
وأكد العجمي في تصريح 
خاص ل�»األنباء« قبل املغادرة 
أنه وقبل املوس���م كان يفكر 
في الرحيل م���ن الكويت إذا 
ما حقق الدوري هذا املوسم 
ألنه لعب 3 مواسم حقق فيها 
الفريق  البطوالت مع  جميع 
باستثناء الدوري، مشيرا إلى 
أنه استراح الى أن قرار عدم 
التجديد جاء من اإلدارة حتى 

يبعد عنه احلرج. 
وبني أنه يدرس حاليا أكثر 
من عرض سعودي وبانتظار 
باقي العروض الرسمية األخرى 
ولن يتعجل في اختيار الفريق 
الذي سيلعب له املوسم املقبل، 

التي يحتاج  اليسرى  باجلهة 
األصفر إل����ى العب مميز بها، 
خصوصا بعد رحيل السوري 

جهاد احلسني.
وسيتبقى لألصفر تعاقدان 
سيكون أحدهما في قلب الدفاع 

الكويت  ق���ال محت���رف 
العماني إس���ماعيل العجمي 
الذي يغادر الى مسقط ظهر 
اليوم ان���ه غير حزين لعدم 
جتديد عقده مع األبيض وأنه 
ال يحمل أي عتب قبل الرحيل 
إلى عمان، مؤكدا: بالعكس كنت 
سعيدا طوال الفترة املاضية 
الت���ي قضيتها م���ع الفريق 
والتي حققت فيها العديد من 
االجنازات، وكنت اعلم أن هذه 
اللحظة قادمة هذا املوسم ألن 
النادي لم يفاحتني كالعادة من 
بداية املوسم أو في منتصفه 
بالتجديد ملوس���م آخر، لذلك 
هيأت نفسي للرحيل وقمت 
بش���حن أغل���ب ممتلكات���ي 

وقع أمس احملترف اجلزائري 
س����ليم العراش )28عاما( مع 
ملدة موسم  القادس����ية، عقداً 
واحد قاب����اًل للتجديد مببلغ 
600 ألف دوالر واختار الالعب 
فانيلة حتمل الرقم)28( مطابقة 
لعدد سنني عمره ليكون ثاني 
محت����رف ينضم لألصفر بعد 

الليبي محمد زعبية.
 وكان في استقبال العراش 
أول م����ن أم����س رئيس نادي 
القادسية فواز احلساوي ومدير 

مكتبه جمال مبارك.
ويجيد العراش اللعب في 
الوسط  اليس����رى من  اجلهة 
ويتميز بالتس����ديد والتمرير 
احملكم، كما يحمل الالعب سجال 
حافال طوال السنوات املاضية، 
حيث مثل 5 أندية فرنسية هي 
ستراسبورغ وتولوز ورميس 
ومارسيليا وباستيا، وكذلك 
اليونان هما ياس  ناديني من 
غياتينا واستيراس تريبولس، 
وهذا األخير آخر ناد لعب له 
وهبط إلى دوري الدرجة الثانية 
في اليونان بعد احتالله املركز 

الرابع عشر في الدوري.
وق����د علم����ت »األنباء« أن 
امل����درب اجلدي����د الكروات����ي 
التعاقد  رادان هو من طل����ب 
مع ه����ذا الالعب، وأنه أوصى 
القادس����ية بض����رورة  إدارة 
ضمه لصف����وف الفريق نظرا 
خلبرت����ه ومهارته في اللعب 

إسماعيل العجمي قدم عروضا جيدة مع الكويت

اجلزائري سليم العراش يوقع العقد مع رئيس نادي القادسية فواز احلساوي  

متنى العودة للمالعب الكويتية من بوابة العربي

الكرواتي رادان أوصى بضرورة التعاقد معه

العجمي لـ »األنباء«: غير حزين لعدم جتديدي مع »األبيض«

العربي ثالث
 كأس »الطائرة«

العراش ينضم للقادسية مقابل 600 ألف دوالر

 تغلب العربي اول من امس على كاظمة
3 - 0 في مباراة حتديد املركزين الثالث 

والرابع لبطولة كأس االحتاد للكرة الطائرة 
الـ 43، وحقق العربي األفضلية منذ 

انطالقة اللقاء وبدا استسالم العبي كاظمة 
منذ البداية ولم يقدموا املأمول منهم وجاءت 
نتائج األشواط 25 - 10 و25 - 19 و25 – 17 
في اشارة الى مدى سيطرة العبي العربي 

بقيادة عبداهلل جاسم وعبدالرحمن العتيبي 
ومحمد القطان.

 يذكر ان البطولة األولى لهذا املوسم 
وهي بطولة االحتاد نال لقبها العربي فيما 

أحرز كاظمة لقب البطولة الثانية وهي 
بطولة الدوري. كما يذكر ان البطولة بدأت 

في موسم 62 – 63 ولم تقم في خمسة 
مواسم متفرقة السباب متعددة ونال 

لقبها القادسية 14 مرة بينما حصل عليها 
كاظمة 11 مرة والكويت عشر مرات وحصل 
عليها العربي ست مرات في حني نال لقبها 

اجلهراء والشباب مرة واحدة


