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األزرق يعود من أذربيجان بتعادل »ذكي« من المطوع 
العبو الرديف تألقوا.. والرشيدي أبدع في الشوط الثاني

»السوبر« في كاظمة

وفد »فيفا« لتفقد ستاد جابر

القسم الرياضي تلقى التهاني

حددت جلنة املسابقات في احتاد الكرة موعد مباراة كأس »السوبر« 
بني القادس����ية والكويت وس����تقام يوم االثنني 16 اجلاري على ملعب 

الصداقة والسالم بنادي كاظمة في الساعة 9 مساء.

يصل الى الكويت وفد من خبراء االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
مكون من: تشارلز بوتا وروبن ردي، وذلك مساء يوم االحد املقبل للقيام 

بزيارة تفقدية اطالعية على ستاد جابر الدولي يوم االثنني املقبل.
ويرافق وفد فيفا في هذه الزيارة ممثالن عن الهيئة العامة للشباب 
والرياضة واللجنة املشرفة على ستاد جابر ود.احمد فرج عضو جلنة 

املسابقات والصاالت ممثال عن احتاد كرة القدم.

تلقى القسم الرياضي العديد من التهاني بحلول شهر رمضان املبارك، 
أعاده اهلل على األمتني العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات. 
ومن بني هذه التهاني تهنئة من رئيس اللجنة األوملبية الشيخ أحمد 
الفهد، ورئيس احتاد غرب آسيا رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد، 
ورئيس اللجنة التنظيمية لرياضة املرأة مبجلس التعاون الش����يخة 
نعيمة األحمد، ومدير عام الهيئة العامة للش����باب والرياضة باإلنابة 
عصام جعفر، ومدير عام احتاد ألعاب غرب آس����يا د.حسني املكيمي، 
وسكرتير عام احتاد كرة القدم سهو السهو، ورئيس احتاد الكراتيه 
الش����يخ خالد العبداهلل، وأمني س����ر نادي القادسية وليد األنصاري، 
ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي خيطان ورئيس وأعضاء مجلس 
إدارة النادي البحري، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي التضامن، 

والعقيد الركن مدير االحتاد الرياضي العسكري حميد العنزي.

عبدالعزيز جاسم 
عاد األزرق أمس من أذربيجان بعد أن حقق التعادل 1-1 في املباراة 
الودي����ة التي أقيمت مس����اء أول من أمس في كابو على س����تاد توفيق 
باكهراموف وس����جل لألزرق بدر املطوع )83( بينما س����جل للمنتخب 
األذربيجاني ألفني ماميدوف )41(، وأتت هذه املباراة ضمن استعدادات 
منتخبنا للمشاركة في نهائيات آسيا بالدوحة يناير 2011 التي وقع فيها 
األزرق باملجموعة األولى مع قطر املس����تضيف والصني وأوزبكستان، 
وتعتبر هذه التجربة بالنسبة ملنتخبنا لكي يستوعب الالعبني طريقة 
األوزبكيني والتي تعتبر مش����ابهة متاما للمنتخ����ب األذربيجاني الذي 

يعتبر بنفس قوة األوزبك.
ومثل األزرق في بداية املباراة احلارس خالد الرش����يدي وفي الدفاع 
محمد راش����د وحسني فاضل ومساعد ندا وفهد عوض وفي الوسط فهد 
العنزي وطالل العامر وجراح العتيقي ووليد علي واملقدمة لبدر املطوع 
وحمد العنزي، وعانى منتخبنا في الشوط األول من قلة التركيز والتمرير 
اخلاطئ في أغلب فتراته، لكن بدا واضحا أن العبي الرديف الذين كانوا 
في معسكر القاهرة هم األفضل وهما رشد وفهد العنزي وطالل العامر، 
وكان أيض����ا من ضمن املتألقني حمد العنزي وب����در املطوع ومن خطأ 
دفاعي مش����ترك بني أكثر من العب جاء هدف منتخب أذربيجان بعد أن 
اصطدمت الكرة بحس����ني فاضل وتغير اجتاهها على الرشيدي ودخلت 
املرمى وكان أبرز ما في هذا الشوط كرة سهلة أضاعها املطوع مبواجهة 
املرمى مرت بجانب القائم، كما أن هناك العديد من الكرات الثابتة التي 

لم يستغلها العبونا.
وفي الشوط الثاني أخرج املدرب الصربي غوران توفاريتش عوض 
وووليد وادخل بدال منهما علي مقصيد وخالد خلف ليمسك األزق بزمام 
املبادرة ويباغت املنتخ����ب األذربيجاني بأكثر من كرة لكن دون فرص 
محققة للتسجيل ثم يخرج جراح العتيقي وفهد العنزي وحمد العنزي 
ويدخل بدال منهم صالح الشيخ وطالل نايف وخالد عجب ومن متريرة 
من علي مقصيد إلى ب����در املطوع على حافة منطقة ال� 18 راوغ املطوع 
مدافعني من خالل املرور بينهما بطريقة رائعة ثم سدد الكرة قوية على 
ميني احلارس األذربيجاني مسجال هدف التعادل وقبل نهاية املباراة ب� 
5 دقائق دخل املدافع أحمد الرش����يدي بدال من حسني فاضل، وشهد هذا 
الشوط تألقا واضحا من قبل احلارس الرشيدي الذي تصدى ألكثر من 

جنم األزرق بدر املطوع سجل في مرمى أذربيجانهدف محقق ما يبشر بعودته بقوة حلراسة عرين األزرق.

فوز السعودية على توغو

»الطائرة« ينّظم »الشاطئية«

فاز املنتخب الس����عودي على 
نظيره التوغولي 1 - 0 في مباراة 
التي  الودية  الدولي����ة  القدم  كرة 
اقيمت عل����ى ملعب األمير فيصل 
بن فهد في الرياض. وسجل سعود 
كريري الهدف في الدقيقة 43 بعد 
ان تلقى متريرة رأسية من نايف 
هزازي. ولم يرق مستوى املباراة 
الى تطلع����ات انص����ار االخضر 
خصوصا مع تواضع مس����توى 
الضيوف الذين وضح غياب ابرز 

عناصرهم عن املباراة. 

ينظ����م احت����اد ك����رة الطائرة  
البطولة الشاطئية املفتوحة على 
مالعب س����وق شرق خالل الفترة 
من 25 إلى 27 اجلاري وس����تكون 
جوائز البطولة على النحو التالي: 
املركز األول 150 دينارا لكل العب، 
املركز الثاني 100 دينار لكل العب، 
املركز الثالث 75 دينارا لكل العب، 
كما يوجد جائ����زة ألفضل العب 
من املراكز األربعة األولى علما ان 
رسم االشتراك لكل فريق عشرة 
دنانير ويتم التسجيل باحلضور 
شخصيا ملقر االحتاد. وسيتم اجراء 
القرعة مبقر االحتاد يوم الثالثاء 
24 اجلاري في الس����اعة التاسعة 

والنصف مساء.

القاهرة سامي عبدالفتاح
وجه املنتخب املصري إنذارا شديد اللهجة إلى 
جميع منافسيه في التصفيات املؤهلة لبطولة كأس 
األمم األفريقي���ة 2012 بفوزه الس���احق 6 � 3 على 
ضيفه الكونغولي وديا مس���اء أول من أمس على 
ستاد القاهرة الدولي في إطار استعدادات الفريقني 

لبدء مسيرتهما في التصفيات.
وس���جل أهداف املنتخب املصري كل من أحمد 
علي في الدقيقتني الثانية و33 وأحمد فتحي ومحمد 
أبوتريكة وأحمد حس���ن ومحمد ناجي )جدو( في 

الدقائق 37 و44 و50 و66 على الترتيب.
بينما سجل أهداف الكونغو الدميوقراطية كل من 
هيريتا إيلوجنا في الدقيقة 16 وبيتشو ماتومونا 

في الدقيقتني 54 و68 من ضربة جزاء.
وأكد شوقي غريب املدرب العام ملنتخب مصر ان 
املنتخب قدم مباراة قوية أمام الكونغو الدميوقراطية، 
إال ان���ه اعترف ضمنيا بأن التجربة كش���فت عن 
نواقص في أداء الدفاع، تسببت في األهداف ال� 3 

التي سكنت شباك منتخب مصر.
وقال غريب بعد اللقاء ان الفترة املقبلة صعبة 
وحتتاج التركيز التام من اجلهاز الفني والالعبني 
وتكاتف جهود اجلميع من أجل التأهل لنهائيات أمم 
أفريقيا 2012 في الغابون وغينيا. وتنافس مصر 
في املجموعة الس���ابعة الت���ي تضم أيضا جنوب 
أفريقيا وسيراليون والنيجر. وحتدث أحمد حسن 
عقب املباراة عن أهميتها في أنها التجمع األول منذ 
فترة كبيرة واالطمئنان على هيكل العبي املنتخب 
األساسي وأشاد بأداء أحمد علي وعمرو السولية. 
وأكد أنه يطمح في الوصول إلى عمادة العبي العالم 
بعد 4 مباريات وأنه يس���عى بكل قوة ليجد مكانا 

في املنتخب وأنه سيعادل الرقم 178 مباراة. وعن 
جلوس���ه احتياطيا خالل مباراة امس أكد الصقر 
احترامه للكابنت حسن شحاتة وأن جلوسه رؤية 

فنية للمدير الفني للمنتخب.
وحتدث ابوتريكة أيضا وأكد انه يحاول إمتاع 
اجلماهير خالل مباري���ات املنتخب أو في النادي 
األهلي وأنه يتمنى التوفيق سواء في املنتخب أو 
النادي والثقة من جانب جهازي املنتخب والنادي 

تعطيه الثقة والتقدم.
وقال عن مباراة الش���بيبة ق���ال انه يتمنى أن 
مباراة الشبيبة تتس���م بالروح الرياضية سواء 
من فريق األهلي أو الش���بيبة وتس���عى لتوطيد 
العالقات بني البلدين، كما حدث خالل مباراة الشبيبة 

واإلسماعيلي.
الى ذلك، وصلت الى اجلزائر امس اخلميس بعثة 
النادي األهلي برئاسة حسن حمدي رئيس النادي 
ملواجهة شبيبة القبائل اجلزائري يوم األحد القادم 
في مدينة تي���زى وزو الواقعة في اطار مباريات 
اجلولة الثالثة بدوري أبط���ال أفريقيا، وكان في 
اس���تقبال البعثة لدى وصولها إلى مطار هواري 
بومدين الدولي كل من السفير املصري باجلزائر 
عبدالعزيز س���يف النصر ورئيس نادي ش���بيبة 
القبائل محمد ش���ريف حناشي وأعضاء السفارة 

املصرية.
وقد اصطحب اجلهاز الفني بالنادي األهلي كل 
الالعبني اجلاهزين للمباراة باس���تثناء الليبيري 
فرانسيس دو فوركي ومحمد فضل املهاجمني لعدم 
شفائهما من االصابة في حني أجرى اجلهاز الطبي 
محاوالت مكثفة للحاق الثالثي اسامة حسني وشهاب 

الدين احمد وحسام عاشور باملباراة.

ب���دأ البطالن العامليان في س���باقات الدراجات املائية محمد 
إبراهيم بوربيع من فريق صفوة الكويت ومحمد جاس���م الباز 
من فريق برو رايدر اس���تعدادتهما املكثفة لتمثيل الكويت في 
املنتخب املشارك في نهائيات بطولة العالم للدراجات املائية التي 

ستقام في والية اريزونا األميركية خالل اكتوبر املقبل. 
واكد بوربيع والباز حرصهما على اس���تكمال االستعدادات 
خلوض النهائيات وللمحافظة على األلقاب التي سبق لهما وبقية 
زمالئهما حتقيقها في نهائيات العام املاضي والتي ساهمت في 

احتالل املنتخب الكويتي املركز الثالث عامليا.
 واعربا عن ثقتهما بالتمثيل املشرف في النهائيات وللتأكيد 
على اإلمكان�ات الكبيرة واملهارات املتميزة التي يتمتع بها املتسابق 
الكويتي مشيدين في الوقت نفسه باالهتمام الكبير الذي يحظى 
به متسابقو الدراجات املائية من قبل النادي البحري الرياضي 

الكويتي ومن قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة.

سداسية مصرية في شباك الكونغو .. وبعثة األهلي تصل إلى الجزائر

بوربيع والباز يستعدان ألريزونا

س���مو ولي العهد الش���يخ نواف 
األحمد يصافح العبي منتخب الشرطة 
البحريني حينما كان وزيرا للداخلية 
في عام 1977 اثناء الزيارة التي قام بها 

فريق الشرطة البحريني إلى الكويت 
ويظهر سموه وهو يصافح الالعبين 
احم���د تلفت � اس���ماعيل بوضاحي � 
عبدالحميد ابراهيم � س���لطان مجلي 

� علي الخال � علي موسى ويبدو إلى 
جواره رئيس الوفد البحريني محمد 
المعاودة )س���فير البحري���ن بدولة 

اإلمارات حاليا(.

ناصر محمد
العالق�ة الوطيدة واحملب�ة الصادقة النابعة من القل�ب التي جتمع بني 
الكويت ومملك�ة 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 

اخلمسينيات واستمرت حتى اآلن وسنواصل ان شاء اهلل استمرارها. وتقديرا 
منا ملا لعبه الس�ابقون في توطيد هذه العالقة سوف نحرص خالل ايام هذا 
الش�هر املبارك على اعطائهم حقهم من خالل هذه الصور التي سننشرها 
لتذكيرهم بالذكريات احللوة الت�ي مرت عليهم مع االعتذار ملن لم اعرف 

اسماءهم ولهم كل التقدير.

الشيخ نواف األحمد ومنتخب الشرطة البحريني

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )30-3(

جينا تشارك في »هونغ كونغ« للويك بورد
سمير بوسعد

أعلنت العبة فريق الويك بورد الكويتي جينا 
الفيلكاوي عن مشاركتها في بطولة هونغ كونغ 
الدولية لسباقات األلعاب املائية والتزلج على 
املاء والتي تنطلق في 17 اجلاري وتستمر يومني 

بإشراف االحتادين اآلسيوي والدولي للعبة.

وقالت الفيلكاوي في تصريح قبل مغادرتها 
انها تشارك في البطولة برغبتها وبدافع شخصي 
منها لتحسني مس���تواها ولتنافس على املركز 
األول وانها تسعى لترك انطباع جيد في الفئة 
التي ستشارك فيها، السيما انها فازت في املركز 
الثاني في بطولة ماليزيا للفئة املتوس���طة في 

الشهر املاضي. وأضافت الفيلكاوي ان بطولة 
هونغ كونغ تعتبر فرصة ثمينة ومهمة لالعبني 
والالعبات الكتساب املزيد من اخلبرة واالحتكاك 
مع أفضل املشاركني في اللعبة، ما يؤدي الى رفع 
املستوى الفني واملهاري واللياقي، وهذا سينعكس 

بشكل إيجابي على اللعبة في الكويت.

محمد البازمحمد بوربيع

فرحة محمد أبوتريكة بأحد 
األهداف في مرمى الكونغو

منع الظواهر في المالعب اللبنانية
بيروت � ناجي شربل

العماد ميشال  بحث رئيس اجلمهورية 
س����ليمان اثناء اس����تقباله وزير الش����باب 
والرياض����ة علي عب����داهلل ورئيس االحتاد 
اللبناني لكرة السلة جورج بركات في قصر 
بعبدا، تعّرض قس����م من اجلمهور اللبناني 
للمنتخب السوري في كرة السلة، قبل مباراته 
مع لبنان االثنني املاضي في بطولة النخبة 

اآلسيوية الثالثة على كأس ستانكوفيتش 
في قاعة النادي الرياضي غزير، وشدد »على 
من����ع هذه الظواهر في املالع����ب اللبنانية، 
ووجوب حتلي جمهور املشجعني اللبنانيني، 
وخصوصا ان لبنان يستضيف هذه الدورة، 
بالروح الرياضية العالية التي تعكس صورة 
لبن����ان«. وأعرب الوزي����ر عبداهلل وبركات 
لرئيس اجلمهورية عن استنكارهما بشدة 

م����ا حصل، وقال بركات: »ان القوى االمنية 
حتركت فورا وقبضت على العناصر املندسة 
واخرجتها من امللعب، وان اتصاالت اجريت 
بني االحتادين اللبناني والسوري لكرة السلة 

أنهت هذا االشكال«.
وفي معلومات خاصة، ان الرئيس سليمان 
شدد بقوة على ضرورة التصدي لهذه االعمال، 

ورفض بأي شكل من االشكال تكرارها.

»عمومية« المدربين الوطنيين الثالثاء
أشاد نائب رئيس جلنة املدربني 
الوطنيني لك����رة القدم مدير عام 
العاب غرب آسيا د.حسني املكيمي 
بالعمل الذي قدمه الثالثي الوطني 
املكون من ماهر الشمري وخالد 
احمد وطارق البناي لقيادة الدفة 
الفنية للمنتخب االوملبي في بطولة 
اخلليج للمنتخبات االوملبية والتي 
اقيمت اخيرا في قطر وحقق فيها 
األزرق االوملب����ي مركز الوصافة 
محرزا اجنازا يعد طيبا قياس����ا 
على فترة االعداد واس����تعدادات 
املنتخبات االخرى املش����اركة في 
البطولة مؤك����دا ان هذا االجناز 
جاء نتيجة عمل وتكاتف جميع 
القائم����ة على املنتخب  االجهزة 
االوملبي اضافة الى الالعبني الذين 
اثبتوا انهم كانوا رجاال على قدر 
املس����ؤولية. وأوضح املكيمي ان 
موعد اجلمعية العمومية للجنة 
املدربني الوطنيني سيكون مساء 
الثالثاء املقبل عند الساعة التاسعة 
والنصف في قاعة مركز عبداهلل 
الس����الم مطالبا جمي����ع املدربني 
الوطنيني باحلض����ور والتفاعل 
مع اللجنة بش����كل اكبر وتسديد 
اش����تراكاتهم السنوية مبا يدعم 
التي تعمل  اللجنة  من مس����يرة 
اوال واخي����را ملصلحتهم وحفظ 
حقوقهم مشيرا ان هناك العديد 
من األفكار واالنشطة ستقوم بها 
اللجنة مس����تقبال في ظل سعيها 
الدائم خلدمة املدرب الوطني. الى 
ذلك، اوضح احتاد الكرة ان االحتاد 
سينظم ورش����ة عمل تعويضية 
جلميع فئ����ات املدربني أ وب وج 
وذلك يومي االحد واالثنني املقبلني 
من الساعة الرابعة حتى السادسة 
مس����اء في مركز عبداهلل السالم 
العداد القادة، وقد مت تخصيص 
هذه ال����دورة للمدربني الذين لم 
يلتحقوا او تخلف����وا عن بعض 
ورش العمل وخصوصا املدير الذي 

لم يرد اسمه في الكشوف املعتمدة 
والت����ي مت تعميمها على االندية. 
وشدد على ان هذه الورشة نهائية 
لتعديل اوض����اع املخالفني ولن 
يسمح ألي مدرب مخالف بالدخول 
الى ارض امللعب ولن تصرف له 
بطاق����ة دخول ال����ى املالعب. من 
جانب آخر، سيقيم االحتاد دورة 
االدارة الرياضية )املستوى االول( 
ملدراء ومش����رفي الفرق باالندية 
الذين لم يتمكنوا من  الرياضية 
حضور الدورة السابقة وذلك من 
الس����اعة الرابعة حتى السادسة 
الساعة  مساء )للمشرفني( ومن 
التاسعة حتى احلادية عشرة مساء 
)للمدراء( خالل الفترة من 13 الى 
15 اجلاري. واكد ان التسجيل لهذه 
الدورة مفتوح للجميع، س����واء 
من يعمل في النادي حاليا او لم 
يعمل والفرصة متاحة ملن يرغب، 
محذرا كل مدير ومش����رف فريق 
يتخلف عن حضور هذه الدورة 
من انه لن تصدر له بطاقة دخول 
املالعب للموسم الرياضي 2010 � 
2011، واعتبر املسؤول باالحتاد ان 
الفرصة  الدورتني مبنزلة  هاتني 
االخيرة وسيضطر االحتاد آسفا 
لتطبيق النظم واللوائح املعتمدة 
من االحتادين اآلسيوي والدولي 

بهذا اخلصوص.

أسباب تقنية أّجلت »بوخمسين«
اللجنة املنظمة لدورة  اعلنت 
بوخمسني الرمضانية لكرة القدم، 
ان اس����بابا تقني����ة بحتة تتعلق 
بأجهزة التكييف  املركزي بصالة 
عبدالعزي����ز اخلطيب في النادي 
العربي حالت دون تنظيم الدورة 
في موعدها. وجاء تصريح اللجنة 
بعد ان تلقت العديد من االسئلة 
من قبل متابعي وعشاق اللعبة، 
والذين استغربوا عدم تنظيمها. 
وأوضحت اللجنة ان عدم جهوزية 
الصالة في الوقت احملدد اربك عمل 
اللجنة املنظمة، ومع ذلك فقد وعدت 
اللجنة عشاق الدورة وجماهيرها 

بتنظيمها في ثوب جديد تراعى فيه كل االمور الفنية والتنظيمية. وكانت 
الدورة حققت جناحا الفتا في السنوات املاضية، ما جعلها واحدة من 
اكثر الدورات شعبية، واستقطابا لالعبني احملليني واالجانب، فضال عن 

اجلوائز التي خصصت للجماهير على مدار أيامها.

حسني املكيمي

عماد بوخمسني


