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الشيخ نايف جابر األحمد العب املنتخبني 
الوطني والعسكري والنادي العربي لكرة 
القدم في لقطة يب���دو خاللها في طريقه 

لتسجيل هدف في مرمى البحرين خالل لقاء 
املنتخبني الوطني البحريني والعسكري 
الكويتي، والذي اقيم عام 1969 على ملعب 

ثانوية الشويخ ويظهر في الصورة احلارس 
ابراهيم بوجيري  محمد احمد واملداف���ع 

وزميله محمد احلمادي.

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.

نايف الجابر وهدف في مرمى البحرين

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )4 - 30(

»كابو« العربي يختار كل شيء بعد اليرموك
عودة »الخماسي« الدولي لتدريبات األخضر.. واستمرار غياب الحداد

العب العربي محمد جراغ يضع وشما برقمه على كتفه خالل التدريب

عبداهلل العنزي
يخوض العربي اخر لقاءاته 
التجريبي���ة في اس���تعداداته 
للموس���م المقبل عندما يلتقي 
اليرموك في التاسعة والنصف 
من مس���اء الي�وم السبت على 
س���تاد صباح السالم بالنادي 
العربي، وذلك كتجربة أخيرة 
قبل الخوض في غمار منافسات 
ال��موسم المق��بل الذي ينطلق 
يوم الثالثاء القادم بلقاء كأس 
»الس���وبر« بي���ن القادس���ية 
والكويت على ان تبدأ مباريات 
الدوري الممت���از يوم الجمعة 
المقبل وس���يخوض األخضر 
الجهراء  أم���ام  مباراته األولى 
العائد الى دوري األضواء من 
جديد، فيما يس���تعد اليرموك 
لخوض مباريات���ه في دوري 
الدرجة األولى الذي ينطلق 29 

الجاري.
وكان الخم�اسي الدولي في 
تشكيلة العربي خ��الد الرشيدي 
وخالد خلف وعلي مقصيد واحمد 
الرشيدي وعبداهلل الشمالي قد 
انضموا الى تدريبات األخضر 
امس بعد م�شاركتهم مع األزرق 
في لقائه ال��ودي أمام اذربيجان 
الماضي، ومن  يوم االربع���اء 
المؤكد ان يغيب العب الوس���ط 
عبداهلل الحداد عن المش�اركة 
في اللقاء وذلك لإلصابة، على 
ان يكون الحداد جاهزا للعب في 

بداية الدوري الممتاز.
ومن ال�متوقع ان يكون لقاء 
اليرموك مفص�ليا بالنس���بة 
إلعالن مدرب العربي البرازيلي 
كابو لقائمته األساس���ية التي 
س���يخوض بها غم���ار اللعب 
الم��قب���ل، ح�يث  بالموس���م 
ستكون هذه المباراة األخيرة 
قبل ان يعلن كابو األس�����ماء 
التي يرغب في استمرارها مع 
العربي س���واء كانت لالعبين 
محليي���ن او م���ن المحترفين 
البرازيليي���ن األربع���ة، لذلك 

األخير في قيادة األخ�ض��ر الى 
تح��قيق البطوالت هذا الموسم 
بعد ان فشل في حصد أي منها 
الموس���م الماضي، مضيفا ان 
األخض���ر بحاجة إل���ى مدرب 
ذي نزعة هجومي���ة لقيادته، 
وه���ذا األمر متوافر في تكتيك 
المدرب كابو. وبين ج��راغ ان 
بداية الم�وسم بإقامة مباريات 
الدوري الممتاز تعطي األخضر 
فرصة جيدة للمنافس���ة بقوة 

فان مب��اراة اليرموك ستكون 
االختبار الحقيقي للعربي قبل 
الموسم حيث سيختار  بداية 
على اثرها المدرب ك��ابو القائمة 
النهائية للفريق والتش���كيلة 
األساسية لالعبين للعب اولى 

مباريات الموسم المقبل.
من جانب���ه، امت��دح العب 
وس����ط األخضر محمد ج�راغ 
الفكر التدري��بي الجيد لدى مدرب 
الفريق كابو متوقعا ان ينجح 

عل���ى تحقيق لق���ب الدوري، 
فالكل في األخضر عاقد العزم 
على اس�����تعادة هذه البطولة 
الغائبة عن خزائن النادي منذ 
ما يقارب ال� 9 مواسم، مشيرا 
إل���ى ان التش���كيلة الحالي���ة 
الالعبين  للف�ري���ق بتواج���د 
الشباب والخبرة والمحترفين 
ست��ساعد الج�هاز الفني كثيرا 
في تحقي���ق النتائج المرجوة 

هذا الموسم.

»السوبر« في ال� 10 مساء اإلثنين
عّدلت جلنة املس��ابقات في احتاد الكرة 
موعد مباراة كأس »الس��وبر« لكرة القدم، 
والتي كانت مقررة ف��ي يوم االثنني املقبل 
الساعة 9 مساء على ملعب الصداقة والسالم 

بنادي كاظمة.
وأصبح املوعد اجلديد في الساعة ال� 10 

من اليوم نفسه في 16 اجلاري.

استبعاد 7 العبين من »أزرق السلة«
يحيى حميدان

استبعد اجلهاز الفني للمنتخب الوطني 
لكرة الس����لة 7 العبني من القائمة األولية 
املس����تدعاة خلوض منافس����ات البطولة 
العربية ال� 20 للمنتخبات واملزمع اقامتها 
في العاصمة اللبنانية بيروت خالل الفترة 
من 14 وحتى 24 الش����هر املقبل مبشاركة 
11 منتخب����ا. والالعبون املس����تبعدون من 

القائمة األولية الت����ي تضم 26 العبا هم: 
راشد رياض، راشد علي، فارس بطي، محمد 
س����عود، ومحمد محزم، سليمان الطبيخ 
وعبدالعزيز فالح. هذا وس����يقوم اجلهاز 
الفني للمنتخب بعملية تصفية جديدة مطلع 
األسبوع املقبل وذلك للتركيز قدر االمكان 
على مجموعة الالعبني التي سيخوض بها 

منافسات البطولة العربية.

انطالقة قوية للنصر والعبه محمد السهالوي

االتحاد يلتقي االتفاق مع انطالق الدوري السعودي
6 ماليين دينار قيمة صفقات التعاقد مع المحترفين للموسم الجديد

مهند محارمه كالعب آسيوي ومت 
دفع 4 ماليني ريال مقابل التعاقد 

معهم.
وأيضا في احلزم ثالثة العبني 
أفارقة هم السنغالي محمد روبيز 
للموس���م الثاني عل���ى التوالي 
والتعاقد مع الزامبي فرانسيس 
سوندي والنيجيري ايفاني فيما 
ظل األردني محمد خميس كالعب 

آسيوي رابع.
ودفع الرائد من خزينته قرابة 
املليون دوالر مقابل التعاقد مع 
الالعب البرازيلي دا سيلفا الذي 
جاء بتوصية من مواطنه املدرب 
لوتشيو اضافة الى بقاء مدافع 
الفريق املوسم املاضي األردني 
حامت عق���ل بعد أدائه اجليد كما 
مت ابق���اء الالعب املغربي صالح 
الدين عقال في املالعب السعودية 
حيث سبق له اللعب لفرق الطائي 
واالتفاق واحلزم ومازال الفريق 

يبحث عن العب رابع.
وكلف���ت خزين���ة الفيصلي 
الصاعد هذا املوسم 2.5 مليون 
ريال لقاء أربعة تعاقدات اثنان 
منها لالعبني عربيني هما األردني 
ش���ريف عدنان والسوري وائل 
عيان اضافة الى الالعب الكرواتي 
داريو جيرتك واأللباني ميجيل 

ميمللي.

خالله عدة لقاءات حتت اشراف 
مدربه البرتغالي مانويل جوزيه 
الى ضرورة كسب اللقاء األول.

اما الطرف اآلخر االتفاق فيبدو 
انه هذا املوسم عقد العزم على 
تغيير ما حدث له املوسم املاضي 
بعد ان حل في مركز متأخر جدا 

ال يليق بفريق كاالتفاق.
ويرحل النصر ثالث املسابقة 
املوسم املاضي الى جنران ملواجهة 
فريقها جنران وس���ط استعداد 
جيد للنصر الذي اقام معسكرا 
ايطالي���ا مع مدربه  اعداديا في 
االيطالي والتر زينجا الذي اكد 
اس���تعداد الفريق للموسم عبر 
تكام���ل خطوط���ه ووجود عدة 
عناص���ر جيدة فيما س���يحاول 
جن���ران الذي جنا م���ن الهبوط 
املوس���م املاضي بعد زيادة عدد 
الفرق الى االستفادة من عاملي 
االرض واجلمهور خاصة ارضية 
امللعب التي دائما ما يس���تغلها 
ملصلحته بس���بب تعوده على 

اللعب عليها.
ويلعب الشباب رابع املوسم 
الذي انقذته  الرائد  امام  املاضي 
ايضا زيادة عدد الفرق من الهبوط. 
وآخر لقاءات اليوم يجمع الفتح 

والقادسية في االحساء.
كما انتهت أمس املهلة احملددة 

إلى صفوف���ه مقابل 3.5 ماليني 
دوالر اضافة الى مواطنه كماتشو 
الذي يش���ارك الشباب للموسم 
التوالي وتعاقد مع  الرابع على 
الك���وري اجلنوبي هو ش���ونغ 
الف  كالعب آسيوي مقابل 700 

دوالر. 
ودفع الوح���دة أكثر من 3.5 
ماليني ريال حملترفيه األجانب 
للموس���م اجلديد حي���ث اختار 
ثالثة العب���ني عرب هم املغربي 
الذي جنح  عبدالكرمي بن هنية 
املوس���م املاضي مع���ه واختار 
مواطنه عصام الراقي البحريني 
حسني بابا كالعب آسيوي اضافة 
الى البرازيلي كامبوس الذي قدم 
مع الرائد أداء جيدا في املوسمني 
السابقني. ودفع االتفاق مليوني 
ريال مقابل استقطاب ثالثة العبني 
هم: برازيليان هما س���انتوس 
والزارون���ي وأرجنتين���ي هو 
سباس���تيان فيما اليزال البحث 
عن الالعب اآلسيوي الرابع قائما 
ورمبا يتم في الفترة الثانية التي 
ستكون في يناير من العام املقبل. 
الى  القادس���ية االجتاه  وفضل 
أفريقيا بعد تعاقده مع السنغالي 
ماستراندو والنيجيري مامادو 
اجناي والعب ثالث من ڤنزويال 
هو جيوفاني اضافة الى األردني 

الرياض � خالد المصيبيح
يبدأ اليوم الدوري السعودي 
لكرة القدم أو املس���ابقة األقوى 
واألكثر اهتماما جماهيريا وإعالميا 
والتي ستس���تمر لثمانية اشهر 
يتخللها إيقاف املس���ابقة لعدة 
اسابيع سواء ملشاركة املنتخب 
الس���عودي األول أو إلج���ازات 
رسمية وتدخل مسابقة الدوري 
السعودي اليوم عامها اخلامس 
الهالل األكثر  والثالثني ويعتبر 
فوزا باللقب بني الفرق الس���تة 
التي فازت باللقب منذ استحداث 
املس���ابقة وهي الهالل والنصر 
والش���باب واالهل���ي واالحتاد 
واالتفاق فيما يش���ارك أكثر من 
30 فريقا في املسابقة منذ بدايتها 
وستش���هد هذا املوسم مشاركة 
14 فريقا ألول مرة بعد أن بدأت 
بثمانية فرق ثم عش���رة فاثني 
عشر فريقا وذلك بناء على شروط 
االحتاد اآلسيوي للدول املشاركة 

في دوري احملترفني اآلسيوي.
اليوم بأربع  لق���اءات  وتبدأ 
مباريات فيلعب االحتاد وصيف 
املوسم املاضي مع االتفاق العاشر 
في لق���اء يعتبر اق���وى لقاءات 
اجلولة األولى قياسا باستعداد 
الفريقني وينظر االحتاد الذي اقام 
معسكرا اعداديا في البرتغال لعب 

وفضل االحتاد وصيف املوسم 
االبقاء عل���ى محترفيه  املاضي 
العماني أحمد حديد واجلزائري 
عبدامللك زيايه واستقطب العبني 
البرتغال هما نونو أسيس  من 
وباولو ج���ورج مقابل أكثر من 

12 مليون ريال.
وفي النص���ر الذي حل ثالثا 
املوس���م املاضي حرص مدرب 
الفريق اجلدي���د االيطالي والتر 
زينجا عل���ى اختيار العبني من 
رومانيا بحكم معرفته السابقة 
بهما وهما رازفان وبيتري مقابل 
3.2 ماليني يورو فيما اس���تمر 
األرجنتيني فينغاروا للموسم 
الثان���ي عل���ى التوال���ي ويأتي 
األسترالي جوناثان مكني رابعا 
كالعب آسيوي خلفا للكوري لي 

سونغ هو.
الالع���ب  الش���باب  وأع���اد 
البرازيلي تفاريس الذي س���بق 
له مشاركة الهالل ثالثة مواسم 

من جلنة االحت���راف وأوضاع 
الالعبني حول تسجيل الالعبني 
األجانب للفرق السعودية ال� 14 
التي ستشارك في املوسم املقبل 
الذي س���يبدأ بعد غد وقد أنهت 
معظمها اجراءات تسجيل العبيها 
فيما س���تكمل البقية اجراءاتها 
التسجيل  اليوم موعد  األخيرة 

النهائي.
وقد دفعت األندية السعودية 
أكثر م���ن 70 مليون ريال وهي 
تعادل قرابة 6 ماليني دينار مقابل 
تعاقداتها اجلديدة فيما استقر 
عدد كبير منها على العبيه الذين 
شاركوا املوسم املاضي ومن بينهم 
الهالل الذي أبقى على محترفيه 
األربعة الكوري اجلنوبي لي يونغ 
والبرازيلي نيفي���ز والروماني 
رادوي والسويدي ويلي هامسون 
الذي يعتب���ر الالعب األغلى في 
الدوري السعودي حيث بلغت 

قيمة عقده 50 مليون يورو.

»البحري« يشيد بالسباحة وإنجاز مدوه

محمد مدوه يعرض درع التميز للواء فهد الفهد

فهيد العجمي

ق���ام رئيس النادي البحري الل���واء فهد الفهد 
بإجراء زيارة خاصة لفريق الس���باحة في النادي 
خالل فترة تدريباته وذلك للتعبير عن إش���ادته 
وس���عادته باإلجنازات التي حققها العب النادي 
البارز محمد أحمد مدوه بتس���جيله رقما قياسيا 
كويتيا خليجيا جديدا  في 50 مترا حرة في بطولة 
اخلليج العشرين لأللعاب املائية مبجلس التعاون 
لدول اخللي���ج  العربية التي أقيمت مؤخرا حتت 
رعاية س���مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد إلى 
جانب ما حققه بقي���ة العبي النادي من ميداليات 
خالل مشاركتهم ضمن املنتخب الفائز بلقب البطولة 

اخلليجية.
وقد عبر الل���واء الفهد في كلمة وجهها ألبنائه 
السباحني بحضور مشرف مجمع أحواض  السباحة 
في النادي حس���ن الدريع واملدرب الوطني فيصل 
أحمد عن اعتزازه الشخصي  ومجلس إدارة النادي 
بالتمثيل املش���رف لالعبي السباحة في املنتخب 
مشيرا الى أن األرقام  واملراكز املتقدمة التي حتققت 
ليست بغريبة على أبناء النادي وقد جاءت من خالل  
حرصهم على رفع اس���م الكوي���ت عاليا وللتأكيد 
على امكاناتهم وقدراتهم املتميزة، كما انها جاءت 
لتعكس أيضا حقيقة الدعم واالهتمام الكبيرين من 
قبل مجلس اإلدارة لهذا الفريق وجلهود اجلهازين 

اإلداري والفني، إلى جانب االهتمام الكبير والتشجيع 
الدائم من قبل االحتاد الكويتي للس���باحة وعلى 
رأسه رئيس االحتاد الشيخ خالد البدر وفي نهاية 
الزي���ارة قام بطل الس���باحة محمد مدوه بعرض 
ميداليته الذهبية ودرع حتطيمه  الرقم القياسي 
إلى اللواء الفهد ال���ذي حرص بدوره على التقاط 
صورة جماعية مع كل العبي الس���باحة والدريع 

واملدرب فيصل أحمد.

بفضل تآزرهم وتعاونهم في 
س���بيل هدف واحد هو رفع 
علم الكويت واسمها عاليا في 

المحافل الدولية والعربية.
وكانت التدريبات اقتصرت 
عل���ى رفع اللياق���ة البدنية 
وتطبيق عدد م���ن الخطط 
الت���ي تربط بي���ن الخطوط 
الثالث���ة وتوزيع المهام لكل 
العب في الخط الذي يلعب فيه 
مع الحفاظ على خصوصية 

النجوم.
وتمنى العجمي االسراع 
في التعاقد مع الجهاز الفني 
للمنتخب لتتسنى له معرفة 
قدرات وامكانيات الالعبين 
وتطويرها واالستفادة منهم 
خير اس���تفادة في البطولة 

المقبلة في ماليزيا.

قبل البطولة والعودة بنتيجة 
ايجابية.

وقال العجمي ان التدريبات 
أصب���ح موعدها ف���ي الرابعة 
قبل االفطار من كل يوم ماعدا 
يومي الخميس والجمعة لحين 
الى ماليزيا، وارتفعت  السفر 
الى مستويات مطمئنة السيما 
بعد انضم���ام اغلب الالعبين 
المنقطعين ع���ن التدريب اثر 
االنته���اء من بطول���ة الخليج 
األولى التي استضافتها الكويت 
من 25 مايو الماضي لغاية األول 
من يونيو الماضي بغياب قطر 

والبحرين.
وأضاف ان معدل التدريبات 
الالعبين  ان  يتصاعد مؤك���دا 
مصممون عل���ى المضي قدما 
في تطوير اللعبة واش���هارها 

33 العبا من الناشئين والرجال 
والعمل على تصفيتهم إلعالن 
تش���كيلة المنتخ���ب المثالية 

تدريبات���ه في صال���ة التزلج 
استعدادا لخوض بطولة ماليزيا 
المقبل بمشاركة  في سبتمبر 

أك���د رئيس لجن����ة هوكي 
الجليد فهيد الع��جمي عن قرب 
الت��ش�����يكي  المدرب  وصول 
يان بريش�تا الى الك�ويت بعد 
االنتهاء من األوراق الرس��مية 
والثبوتية لتقديمها الى ال�هيئة 
العامة للش���ب��اب والرياضة 
للب�ت في طل���ب التع�اقد معه 
الوطني  المنتخب  لقيادة دفة 
لهوكي الجليد في االستحقاقات 

المقبلة.
وق���ال العجمي ان الفش���ل 
مع التعاق���د مع احد المدربين 
الكندي  األميركيين ومساعده 
كان ألسباب تتعلق بالشروط 
الت���ي وضعاه���ا وال يمك���ن 

تنفيذها.
التدريبات  وعلى صعي���د 
الوطني  يواص���ل منتخبن���ا 

العجمي: المدرب التشيكي للهوكي يصل قريبًا
أكد أن التدريبات مستمرة استعدادًا لبطولة ماليزيا

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
9:45الشباب � الزائد 
10جنران � النصر

اجلزيرة الرياضية 101االحتاد � االتفاق 
10:15الفتح � القادسية


