ميدو يقترب من العودة للساملية
دخل الدولي السوري حميد ميدو قائمة الالعبني
املرشحني لالنضمام للساملية في املوسم املقبل ،بعد
رحيله عن القلعة البيضاء ،في ظل رغبة العميد في
جتديد قائمة محترفيه باستثناء اإليفواري جمعة
سعيد.
ميدو ال��ذي يجيد في خطي الدفاع والوسط،

alwasat.com.kw
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كان قد انضم للساملية مطلع املوسم املنقضي عقب
رحيله عن الكويت إال أنه عاد لكتيبة األبيض في
صفقة تبادلية مع البرازيلي باتريك فابيانو من
أجل االستفادة منه كالعب آسيوي في مشاركات
األبيض اخلارجية.
ووصلت املفاوضات بني ميدو وإدارة الكرة
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توتي يثير حماس جماهير «الروضان» وحتدي كافو وفالكاو اليوم

تشهد منافسات ال��ي��وم االح��د
ب��دورة امل��رح��وم عبدالله مشاري
الروضان الرمضانية لكرة القدم
حت��دي األبطال الثاني بني افضل
ظهير امين في التاريخ البرازيلي
ك��اف��و م��ع مواطنه اس��ط��ورة كرة
الصاالت فالكاو ،كما يلتقي أيضا،
مجموعة عبدالعزيز اخلالدي مع
ب��ي ام دبليو ،وش��رك��ة صناعات
التبريد مع كويت ستيل.
وي����زور ك��اف��و ال�����دورة للمرة
االولى ،وسينضم الى كوكبة جنوم
السامبا ال��ذي حلوا ضيوفا على
ال���دورة ف��ي السابق أم��ث��ال كاكا،
ودييغو كوستا وروبرتو كارلوس
واحلارس ديدا ودافيد لويز.
ويتحدى كافو مواطنه فالكاو
ال��ذي سبق وان ش��ارك في ال��دورة
كالعب ،ولكن اإلصابة حرمته من
إظهار امكاناته الفنية باعتباره من
افضل الالعبني في ك��رة الصاالت
على االطالق.

توتي واكوتشا
ع��اش جمهور دورة امل��رح��وم
عبدالله م��ش��اري ال��روض��ان ليلة
ساحرة مع األس��ط��ورة اإليطالية
ف��ران��ش��ي��س��ك��و ت��وت��ي وال��س��اح��ر
النيجيري ج��اي ج��اي أوكوتشا
خالل حتدي النجوم الذي جمعهما
ضمن منافسات ال��ي��وم احل��ادي
عشر.
فريق توتي ( جنوم زي��ن) ضم
كل من ،الفرنسي فينسنت كانديال
العب روما االيطالي السابق ،فرج
لهيب مهاجم ال��ك��وي��ت واألزرق
امل��ع��ت��زل ،سالم فيصل (الف���ازا)،
جنيب العلي (فروج) ،عبداللطيف
العباسي (م��اي ف��ات��ورة) ،فيصل
ال��رف��اع��ي ( اخلليج للكابالت)،
ع��ب��دال��ل��ه ج��رخ��ي (احمل��م��دي��ة)،
واملدرب محمد فوالذ.
وض��م فريق أوكوتشا ( جنوم
ال��روض��ان) كل من ،الليبي طارق
ال��ت��ائ��ب ،نهير ال��ش��م��ري م��داف��ع
ال��ق��ادس��ي��ة واألزرق ال��س��اب��ق،
اي���اال (ف�����روج) ،خ��ال��د الشمري

توتي يلتقط صورا مع جماهير الروضان

( ش���اري ك���ار) ،ري���اض عثمان(
االحتاد الليبي) ،محمد املنصور (
عبداللطيف الفضالة) ،علي زمان (
الفازا) ،واملدرب محمد بوخمسني.
وتبادل توتي واكوتشا األدوار
ف��ي إم��ت��اع اجلماهير ال��ت��ي مألت
م��درج��ات امل��درج��ات قبل ساعتني
من املباراة االستعراضية ،وظلت
تتغنى طويال باسمي النجمني،
كما حمل الكثيرون اع�لام روم��ا
ومنتخب إيطاليا وقميص النجم
اإليطالي الشهير بالرقم .10
ولم تخلو املباراة االستعراضية
ال��ت��ي ان��ت��ه��ت ب��ف��وز جن���وم زي��ن
بستة اه��داف اه��داف مقابل ثالثة
م��ن ال��ل��م��س��ات ال��س��اح��رة توتي
واوكوتشا ،حيث أطربا اجلماهير
ف��ي واح����دة م��ن أج��م��ل أم��س��ي��ات
مباريات النجوم االستعراضية.
توتي :رفضت الريال من أجل
روم���ا ..وص�لاح من افضل العبي
العالم
اب���دى فرانشسكو ت��وت��ي جنم
روم��ا وال��ك��رة االيطالية سعادته
بالتواجد ف��ي الكويت الول مرة
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي م���ب���اراة احل��ل��م
ب����دورة ال���روض���ان الرمضانية
لكرة الصاالت مؤكدا انه لم يتوان
ع��ن تلبيه ال��دع��وة التي وصلتها
للحضور واملشاركة بالدورة.
وقال توتي في تصريحات على

الروضان والعبدالله في مقدمة احلضور

هامش تواجده في دورة الروضان
ان ال��ف��وز ب��ال��دوري اإليطالي مع
روما كان حلما يراوده منذ نعومة
أظافره كما أن لتحقيق مونديال
 2006وقعا مميزا السيما وانه
جاء بعد فترة بسيطة من االصابة
ال��ت��ي ه���ددت مشاركته ف��ي كأس
العالم.
وكشف توتي ان تألقه في دورة
ودية بايطاليا كان وراء استمراره
م��ع روم���ا بعدما ح���اول بيانكي
اعارته في ذلك الوقت اال ان تالقه

عجل برحيل بيانكي واستمراره.
وب�ين توتي ان��ه ك��ان قريبا في
 2004من االنتقال الى ريال مدريد
الذي اراد التعاقد معه بقوة ولكنها
كانت حلظة حاسمة فضل خاللها
البقاء مع روم��ا ال��ذي ينبض قلبه
بحبه.
واضاف انه ال ميكنه التعبير عن
شعوره ليلة اعتزاله ،مستطردا ان
االمر لم يحضر له سلفا السيما في
ظل ما القاه من حب كبير ،مبينا ان
اجلمهور اطلق عليه لقب ملك روما

وه��و ال���ذي يعطيه هويته كملك
للعاصمة لذلك هم شعبه.
وحت���دث ت��وت��ي ع��ن ال��ف��رع��ون
امل��ص��ري محمد ص�لاح م��ؤك��دا انه
من افضل العبي العالم وأن انتقاله
الى ليفربول زاد من تألقه ،كاشفا
عن انه على تواصل دائم مع صالح
الذي متنى له في اخر رسالة بينهما
الفوز بدوري االبطال.

التعادل يحضر بقوة
شهدت منافسات اليوم الثاني

عشر ب��ال��دورة ،ت��ع��ادل احل��د مع
س��ب��ورت��ك��س م���ن دون اه����داف
ليرفع كل فريق رصيده لنقطتني،
ول��ي��ت��أج��ل ح��س��م ال��ت��أه��ل ألدوار
خروج املغلوب للجولة االخيرة.
وف��ي امل��ب��اراة الثانية تعادل
فريق ع��ادل الغامن للسيارات مع
ف��ري��ق امل��رح��وم حسني ال��روم��ي،
حيث سجل لألول محمد حنتوش،
وللثاني البرازيلي دييغو ،ليرفع
كل فريق رصيده لنقطتني.
في املباراة االخير تغلب فريق
هيلث بالنيت على كاريدج بثالثية
رمضان غريب وإبراهيم بوجي.
اليوسف يضرب بقوة في طريقه
للدفاع عن لقب البراعم
ض��رب ف��ري��ق امل��رح��وم الشيخ
خالد اليوسف حامل لقب دورة
ال��ب��راع��م بقوة ف��ي مستهل رحلة
الدفاع عن لقبه من خالل الفوز على
مهارات احلياة بهدفني من دون رد
ضمن منافسات املجموعة األولى.
وف��ي م��ب��اراة ثانية ف��از ن��ادي
التضامن على فريق الشهيد عبد
الله يعقوب بثالثية من دون رد ،في
حني عبر جنوم البراعم منافسهم
 JFGبهدف وحيد.
ف��ري��ق اليوسف ي��دي��ن بالفوز
ليوسف اللنقاوي وسعود عبد الله
بعد تسجيلهما هدفي ال��ف��وز ،في
الوقت الذي سجل فيه ضاري فايز
هدفا والف��ي سعد هدفني ملصلحة
نادي التضامن وجاء هدف الفوز
لنجوم البراعم عبر عبد الله كمال.

من الدورة

توتي أبهر جماهير الروضان

 أعلنت اللجنة املنظمة عنتوزيع بطاقات التصوير املجانية
على اجلماهير اللتقاط الصور
التذكارية م��ع النجم االي��ف��واري
دروغبا الذي سيشارك في حتدي
األبطال امام جنمي الكرة املصرية
حازم امام ووائ��ل جمعه  22مايو
اجلاري.
 نال البرازيلي فايزينو محترففريق عادل الغامن للسيارات جائزة
افضل العب املقدمة من شركة زين.

في الساملية ملراحل متقدمه من أجل توقيع الالعب
للرهيب ملوسم واحد لينضم لألردني عدي الصيفي
الذي مت جتديد عقده ملوسمني إضافيني .في الوقت
ذات��ه تواصل إدارة الكرة مساعيها الستقطاب
مهاجم على مستوى عال لتدعيم خط هجوم الفريق
الذي عانى كثيرا بالقسم الثاني من الدوري.

13
حمزة حلمر
مستمر مع الكويت
استق َّر رأي إدارة الكرة في الكويت ،على استمرار
التونسي حمزة حلمر العب وسط الفريق لنهاية
عقده الذي ميتد حتى مايو  ،2020ليبقى احملترف
الثاني ،إلى جانب اإليفواري جمعة سعيد.
يأتي ذلك في الوقت ال��ذي ينتهي فيه التعاقد
مع الثالثي البرازيلي جونيور لوكاس ،والسوري
حميد ميدو ،واملغربي عصام العدو ،على أن تبدأ
رحلة الكرة البحث عن محترفني أخرين ليحلوا
بدالً عنهم.
وت��درس إدارة الكرة ،ملف قيد الوافد اجلديد
يوسف ناصر كمحترف ،أو السعي للحصول على
موافقة كاظمة على انتقاله للعميد ليسجل كالعب
محلي ،وهو ما يحسم عدد الالعبني احملترفني الذين
سيتم التعاقد معهم ،بالفترة املقبلة.
وت��ض��ع إدارة ال��ك��رة ،على رأس أولوياتها
استقطاب م��داف��ع ،والع���ب وس���ط ،ف��ي ح��ال قيد
ناصر كمحترف ،فيما يتم استقطاب مهاجم صريح
كمحترف خامس في حال قيد ناصر كالعب محلي.

دابس يوجه رسالة
حتذيرية ملنافسي التضامن
أثار دخول بعض األندية على خط التفاوض مع
عدد من العبي التضامن حفيظة فهد دابس عضو
مجلس إدارة العنيد ،ورئيس جهاز الكرة بالفريق،
نظرًا لتخطي اإلدارة في التفاوض مع العبيه.
وط��ال��ب داب���س ،األن��دي��ة بعدم ال��ت��ف��اوض مع
العبي ال��ن��ادي إال عبر خطابات رسمية موجه
إلدارة التضامن أولاً  ،محذرًا من التعامل املباشر مع
الالعبني ،وأن الرد سيكون باملثل في حال حدوث
ذلك.
وق��ال داب��س في تغريده نشرها عبر حسابه
الشخصي ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي
“تويتر”“ :رسالة ألخواني أعضاء مجالس إدارات
بعض األندية العزيزين .أسلوب طلب الالعبني
يكون بكتاب رسمي يقدم ملجلس اإلدارة”.
وأض��اف “بعد اخلطابات الرسمية ،يحق لكم
التواصل مع الالعبني أو أولياء أمورهم ،وال منانع
في ذلك”.
وخ��ت��م داب���س “لسنا ض��د أح���د ،لكن نرفض
جتاوزنا بهذه الطريقة ومن يتجاوزنا بقصد أو
ب��دون قصد سوف نتبع أسلوبه ونتجاوزه لكي
يقف عند حده”.

