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املغفور له الش���يخ عبداهلل 
اجلابر مستش���ار أمي���ر البالد 
السابق كان حريصا على االلتقاء 
باملنتخبات واألندية البحرينية 
الت���ي تزور الكوي���ت وذلك في 
العامر، والصورة خالل  قصره 
البحرين  اس���تقباله ملنتخ���ب 
املش���ارك في تصفي���ات كأس 
األمم اآلس���يوية بالكويت عام 
1971 حيث يظهر متوسطا أفراد 
الفريق البحريني ومنهم سعيد 
العبادي، عبدالرحمن سيار، سالم 
مبارك، ابراهيم بوجبري، نظير 
الدرازي، احمد س���املني ومحمد 

األنصاري.

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.

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )6 - 30(

انطالقة »سوبر« بين الكويت والقادسية
األبيض واألصفر يفتتحان الموسم الجديد على »الصداقة والسالم«

وليد علي وبدر املطوع في صراع متجدد مع انطالقة املوسم

عبدالعزيز جاسم
يقص اليوم االثنني القادسية 
والكويت ش���ريط منافسات 
املوسم اجلديد، عندما يلتقيان 
على لقب كأس السوبر على 

ستاد الصداقة والسالم.
الع���ادة أن يختتم  وجرت 
الفريقان منافسات كل موسم، 
بيد انهما يطلقان إشارة البداية 
ملوسم يبدو أنه سيكون مرهقا 
للطرف���ني، ألن الفرق األخرى 
استعدت له جيدا. ولن يشغل 
بال األصفر واألبيض س���وى 
احلصول على لقب جديد سيكون 
دافعا معنويا للمسابقات ال� 3 
األهم وهي الدوري املمتاز وكأس 
سمو األمير وكأس سمو ولي 

العهد.
وتأت���ي هذه املواجهة بعد 
تتويج القادسية بلقب الدوري 
وكأس س���مو األمير املوسم 
الكويت  املاضي، وحص���ول 
على وصاف���ة الدوري ولقب 

كأس سمو ولي العهد.
الفريقان تواجها املوس���م 
اللقب نفس���ه،  املاضي على 
وكان���ت الغلبة لألصفر 4 - 
1، فيما جترع االبيض مرارة 
اخلس���ارة مرت���ني على هذه 
الكأس من العربي والقادسية، 

فهل تكون الثالثة ثابتة؟

األصفر وبداية جديدة

القادسية تخطي  سيحاول 
عقبة اإلعداد الضعيف من خالل 
مب���اراة اليوم، بع���د أن عانى 
األمرين في معس���كر القاهرة 
بانضمام 7 العبني الى األزرق 
الرديف وخوضه مباراة واحدة 
هناك، ومن ث���م عاد ليجد أنه 
مضط���ر للتخلي عن 8 العبني 
ال���ى األزرق حت���ى إن املباراة 
الودية التي خاضها مع الشباب 

وفاز بها 5 - 1، خلت من أغلب 
العبيه األساسيني لتواجدهم 
مع األزرق، وبالتالي سيكون 
املدرب محم���د إبراهيم مطالبا 
بتطبي���ق خططه في ال� 3 أيام 
املاضية فقط خالل مباراة اليوم، 

إبراهي���م االنصاري  وتعرض 
لوعك���ة صحية قد حترمه من 
مواجهة اليوم، بعد غياب طويل 

عن املالعب بسبب اإلصابة.
وطريقة األصفر لن تختلف 
عن السابق، فالفريق ال يعرف 

وجهاد احلسني، وبدر املطوع 
الذين يستطيعون فك شفرة 

أي فريق.

األبيض ورائحة الثأر

من جهت���ه، يريد األبيض 

وهو أم���ر صعب لكن ابراهيم 
قاد األصفر في أصعب الظروف 

وحقق به عدة ألقاب.
ورمبا يكون الشغل الشاغل 
البراهيم ه���و تعويض غياب 
العاجي إبراهيما كيتا لإليقاف، 

س���وى الهجوم منذ البداية، 
لكن قد يتخل���ى إبراهيم عن 
أسلوبه لبضع دقائق، حتى 
يرى طريقة اخلصم ويضربها 
من خ���الل الثالث���ي املرعب: 
الس���وريني فراس اخلطيب 

أن يثأر لنفسه من القادسية 
الذي حرمه من التتويج بلقب 
الدوري في اجلولة االخيرة، 
ثم خس���ر امامه ف���ي نهائي 
كأس سمو األمير، اضافة الى 
خسارته من االصفر في كأس 
السوبر، ما يعني أن األبيض 
يريد الضرب من البداية بيد 
من حديد وهو اس���تعد جيدا 
من خالل ضمه النجم العماني 
خليفة عايل الذي يجيد اللعب 
في الوسط والدفاع، ثم تعاقده 
مع مدرب محنك وهو البرتغالي 
جوزيه روماو الذي لم يخسر 
مع الفري���ق أي مباراة ودية 
حتى اآلن، فتعادل مرتني وفاز 
مرة في معسكر سويسرا، ثم 
حقق فوزا كبيرا على التضامن 

.1 - 5
اليوم   وس���يكون روماو 
ام���ام اختبار حقيقي، وعليه 
إثبات جدارته منذ البداية، من 
خالل ظهور الفريق مبستوى 
يليق باسم الكويت، وهو قادر 
على ذلك ألن الكتيبة مكتملة 
الصفوف باستثناء املوقوف 

حسني حاكم.
وس���يعتمد االبيض على 
الثنائي فهد ع���وض ووليد 
اليس���رى  عوض من اجلهة 
الرباك القادسية، أما التكتيك 
الهجومي فسيكون للعماني 
إسماعيل العجمي والبرازيليني 
كاريكا وروجيرو دي أسيس، 
الوحيدة  بي���د ان املش���كلة 
ستكون في خط الدفاع ألنه 
م���ن احملتمل عدم مش���اركة 
يعقوب الطاهر املصاب، وإن 
غاب فإن بديله لن يقل أهمية 
عنه وهو خالد الشمري القادم 
من كاظمة ملوسم واحد على 

سبيل اإلعارة.

القادسية الكويت
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الرياضية الثالثة

حملة تسويقية 
لتشجيع األصفر

اطلق نادي القادس��ية حملة 
»ش��جع  بعن��وان  تس��ويقية 
الى  االصفر باالصف��ر« تهدف 
تش��جيع اجلمهور القدس��اوي 
حلضور مباريات الفريق بالزي 
االصفر اسوة مبا تنتهجه الفرق 
العاملية وق��د واكب هذه احلملة 
تقدمي خصومات تصل الى %30 
عل��ى جميع منتج��ات معرض 
قدساوي الكائن في النادي لبيع 

منتجات النادي.
وق��ال ام��ن الس��ر ولي��د 
االنصاري ان هذه احلملة تأتي 
كبيرة  تس��ويقية  لفك��ر  بداية 
تعت��زم ادارة الن��ادي تقدميها 
خ��الل الفت��رة املقبل��ة تعتمد 
على الش��عبية الكب��رى لنادي 
القادسية في نفوس اجلماهير. 
القادس��ية  ادارة  ان  يذك��ر 
للف��رق  تعليماته��ا  اص��درت 
االلت��زام  بض��رورة  بالن��ادي 
بال��زي االصفر ف��ي املباريات 
وع��دم اللجوء للزي االحتياطي 

إال في اضيق احلدود.

الكويت تحت العلم األولمبي في أولمبياد الشباب 
مختلف دول العالم.

 يشار الى ان الصفار يشغل 
منص���ب عضو اللجن���ة الفنية 
الدولي  ف���ي االحت���اد  للغطس 
للسباحة، ونائب رئيس اللجنة 
الفني���ة للغط���س ف���ي االحتاد 

اآلسيوي.
م���ن جهت���ه أش���اد رئيس 
االحتادين الكويتي واآلس���يوي 
للس���باحة الش���يخ خالد البدر 
بتأهل السباح عبداهلل الثويني 
الى الدور نصف النهائي، مؤكدا ان 
حتقيقه هذا االجناز يعتبر دليال 

على تطور األلعاب املائية.
 وق���ال الب���در ان الثوين���ي 
س���جل 57.8 دقيقة وهو اجناز 
كبير يس���جل لالعب ورياضة 

السباحة.
 واشار الى ان رقم الثويني 
الس���ابق كان 55.8 ق وان عدم 
الرق���م جاء بفعل  حتقيقه لهذا 
االرهاص���ات والضغ���وط التي 
التي  الداخلية  الساحة  تشهدها 
اثرت سلبا في أدائه العام اضافة 
الى انه يلعب حتت العلم االوملبي 
مما كان له ابلغ االثر على نفسية 

الالعب وأدائه.

أكون أول حكم ع���ام في العالم 
للعبة الغطس الذي يدير منافسات 
النس���خة األولى م���ن أوملبياد 
الشباب، وتعتبر هذه املشاركة 
تكملة ملشواري في الغطس بعد 
العديد م���ن االجنازات،  اضافة 
ومنها اعتمادي كأصغر محاضر 
دولي في القانون الدولي للعبة، 
حيث حاضرت في دورة دراسات 
حكام الغطس في الصني في يونيو 
املاضي وشارك فيها 49 حكما من 

والدة هذا الطفل«.
 وعلى صعيد املنافسات، تقام 
مسابقات الغطس على احلوض 
االوملبي مبشاركة 48 غطاسا بعد 
تأهلهم في التصفيات التي أقيمت 
في مدينة غوداالخارا باملكسيك 

في ابريل املاضي.
 وقد مت اختيار احلكم الدولي 
بشار الصفار كحكم عام لبطولة 
الغط���س. وعل���ق الصفار على 
اختياره بقوله: لي الشرف اني 

 افتتح���ت في س���نغافورة 
أوملبي���ة  ألع���اب  دورة  أول 
للش���باب مبش���اركة 205 دول 
ميثلها 3600 رياضي ورياضية 
تتراوح أعمارهم بني 14 و18 عاما، 
وتستمر األلعاب 13 يوما حتى 

26 اجلاري.
 وش���اركت 204 دول حت���ت 
علم بلدها، فيما شاركت الكويت 
حتت العلم االوملبي بسبب إيقاف 
اللجنة الدولية للجنة االوملبية 
الكويتي���ة للتعارض القائم بني 
القوانني احمللية وامليثاق االوملبي 
الدولي. وتشكل األلعاب االوملبية 
للشباب املستوحاة منافساتها 
الرياضي لأللعاب  البرنامج  من 
االوملبية املعروفة، مشروعا عزيزا 
عل���ى رئيس اللجن���ة االوملبية 
الدولية البلجيكي جاك روغ الذي 
لم يأل جهدا من أجل حتقيقه منذ 

انتخابه رئيسا عام 2001.
 وقال روغ في مؤمتر صحافي 
قبل ساعات من االفتتاح انه يشعر 
البكر«. ابن���ه  »كأب قبل والدة 

واوضح »اشعر كأني أب في قاعة 
االنتظار قبل والدة ابنه األول. انا 
واثق جدا، لكني أرغب في رؤية 

اختيار بشار الصفار حكماً عاماً لمنافسات الغطس

األهلي يتلقى اعتذاراً جزائرياً بعد االعتداء على حافلته
على مضيفه املقاولون العرب، 
ليعتلي اإلنتاج صدارة الدوري 
مؤقتا، حيث جرت مساء أمس 
باقي مباريات اجلولة الثانية، 
فلعب الزمالك مع بتروجيت، 
ومص���ر املقاصة م���ع وادي 

دجلة.
واس���تقبلت شباك اإلنتاج 
احلربي هدفني في أول 3 دقائق، 
لكنه أنهى الشوط األول متقدما 
ب� 3 أه���داف ليحقق انتصاره 
التوالي ويتصدر  الثاني على 
الترتي���ب برصيد 6 نقاط من 

مباراتني.
الش���رطة  واكتف���ى احتاد 
بالتع���ادل من دون أهداف مع 
ضيفه االحتاد السكندري في 
القاهرة ليحصل الفريقان على 
ثاني نقطة لهما هذا املوس���م 
بعدما تعادال ف���ي مباراتيهما 

باجلولة األولى أيضا.
ولعب املصري البورسعيدي 
ب� 10 العبني أغلب زمن مباراته 
ضد مضيفه اجلونة وخس���ر 
1 � 2 بفض���ل هدفني من ثنائي 
الهجوم جم���ال حمزة وأحمد 

حسن فرج.

وقال: »أمتنى ان يتقبلوا جميعا 
اعتذارن���ا وأن يتفهم اجلميع 
في األهل���ي أنها حادثة فردية 

ال أكثر«.
وأنهى فريق األهلي تدريبه 
على ملعب أول نوفمبر في متام 
الساعة الواحدة بعد منتصف 
الليل بتوقيت القاهرة ويغادر 
الفريق أرض امللعب وسط كثافة 
غير مسبوقة من رجال الشرطة 

اجلزائرية.
بينم���ا تضاعف���ت أع���داد 
قوات الشرطة واألمن الوطني 
الفريق  اجلزائري حول بعثة 
بشكل مكثف للغاية أثناء تدريب 
الفريق وبعده، وانتشر رجال 
الش���رطة في مدرجات امللعب 
بش���كل كثيف وعلى مخارج 
ومداخل أرضية امللعب باإلضافة 
إلى تأمني كامل للطريق املؤدي 

إلى فندق اإلقامة.

اإلنتاج الحربي يواصل التألق

واص���ل اإلنت���اج احلربي 
بدايت���ه املثالية ف���ي الدوري 
املصري املمت���از بعدما حول 
تأخره بهدف���ني إلى فوز 3 � 2 

رئيس النادي األهلي واجلهاز 
الفني والالعب���ني، وأمتنى أال 
الالعبني  يؤثر احلادث عل���ى 
أو جهازهم الفني قبل وخالل 

املباراة«.
ومتنى حناش���ي أن يتفهم 
مسؤولو بعثة األهلي أن احلادث 
ف���ردي ويتمتع صاحبه بعدم 
املسؤولية التي سيطرت عليه 
وجعلته يقدم على هذه الواقعة، 

إلى حسن  حناش���ي اعتذاره 
حمدي رئي���س النادي األهلي 
ورئي���س البعث���ة احلم���راء 
في اجلزائ���ر، مؤكدا أن األمن 
يالحق اجلناة من أجل تقدميهم 

للعدالة.
وتق���دم رئيس الش���بيبة 
إل���ى رئيس النادي  باعتذاره 
األهلي واجلهاز الفني والالعبني 
قائال: »أتوج���ه باالعتذار إلى 

القاهرة � سامي عبدالفتاح
اهتمت السلطات اجلزائرية 
بواقعة االعت���داء على حافلة 
األهلي باحلجارة عشية مباراة 
األمس م���ع ش���بيبة القبائل 
أبطال  اجلزائري ف���ي دوري 
أفريقيا وقبل أداء املران األخير 
للفريق وجاء هذا االهتمام من 
خالل االعتذار الرس���مي الذي 
تقدم ب���ه محافظ إقليم تيزي 
اوزو، ورئي���س األم���ن العام 
الى حسن حمدي بعد اقل من 
ساعتني من واقعة االعتداء التي 
وقعت أثناء مرور احلافلة في 
منطقة زراعية نائية، ونتج عنه 
إصابة أس���امة حسني وأحمد 
الس���يد، وحتطيم نوافذ أحد 

جانبي احلافلة.
كما اعتذر محند ش���ريف 
حناش���ي رئيس نادي شبيبة 
القبائل اجلزائري عن حادثة 
رشق حافلة فريق األهلي من 
قبل بعض املتهورين، مؤكدا ان 
احل���ادث ال يعبر عن احلفاوة 
واالمتنان اللذين يجدهما األهلي 

في كل مكان باجلزائر.
وفور وق���وع احلادثة قدم 

اإلنتاج الحربي يقتنص فوزاً ثميناً من المقاولون في الدوري المصري

حكم الغطس بشار الصفار

هادي خشبة يطمئن على سالمة أسامة حسني

الفهد يهنئ الحمود

برونزيتان للتنس
في القاهرة

تلقى رئيس االحتادين الكويتي 
واآلسيوي ونائب رئيس االحتاد 
الدولي للرماية س���لمان احلمود 
العديد من برقيات التهنئة مبناسبة 
فوزه مبنصب رئيس االحتاد الدولي 
للرماية، وقد اشادت برقيات التهاني 
بالدور الكبير الذي قام به الشيخ 
سلمان احلمود في تطور وازدهار 
الرماية العربية واآلسيوية. حيث 
بعث نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش���ؤون التنمية ووزي���ر الدولة 
لش���ؤون االسكان الش���يخ احمد 
الفهد برسالة تضمنت التهنئة بهذا 

املنصب الرفيع.

ع���اد الى البالد وف���د منتخب 
الكوي���ت الوطن���ي للتن���س بعد 
مش���اركته في البطول���ة العربية 
للناشئني حتت 16 و18 سنة، التي 
أقيمت في القاهرة بجمهورية مصر 
العربية حيث حصلت الكويت على 
املركز الثالث وامليدالية البرونزية 
للفرق حتت 16 سنة واملركز الثالث 
وامليدالية البرونزية للفرق حتت 

18 سنة.

وفد »فيفا« يتفقد ستاد جابر اليوم

إعارة دشتي ل� »يد كاظمة«

مبارك الخالدي
يتفق���د وفد من خبراء االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( اليوم 
االثنني ستاد جابر الدولي لالطالع على الستاد وملحقاته، ومدى 
جهوزيته الس���تضافة املباريات الدولية، والطاقة االس���تيعابية 
وقاعة املؤمترات الصحافية، وغرف الالعبني، وميثل الوفد الدولي 
كل من تشارلز بوتا وروبن رودي، ويرافقه خالل الزيارة ممثالن 
من الهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة املشرفة على الستاد 

ود.احمد الفرج ممثال الحتاد الكرة.

حامد العمران
توصل كاظمة الى اتفاق نهائي مع الس���املية الستعارة حارس 
الس���ماوي لكرة اليد حسن دشتي لينضم الى صفوف البرتقالي. 
وكادت املفاوضات ان تصل الى طريق مسدود في االمتار االخيرة، 
قبل اتفاق الناديني بش���رط جتديد اعارة العب كاظمة لكرة القدم 
مش���اري العازمي ليبقى في صفوف السماوي للعام الثاني ع لى 
التوال���ي، وقد اتفق الطرفان مبدئيا عل���ى ان يتم حتديد املدة في 

وقت الحق.
هذا وانخرط احلارس دشتي في تدريبات فريقه اجلديد كاظمة 
اعتبارا من السبت املاضي، وكان املدير االداري للعبة وعضو مجلس 
االدارة صالح امليال قد عقد اجتماعا مع اجلهازين االداري والفني 
والعب���ي الفريق االول وحتت 18 س���نة، حث خالله الالعبني على 
التعاون مع اجله���از الفني إلعادة البرتقالي الى وضعه الطبيعي 
ضمن فرق املقدمة بعد ابتعاده املوسمني املاضيني عن املنافسة على 
البطوالت احمللية، السيما بعد عودة الالعب الدولي مشعل سويلم 
الى الفريق بعد انتهاء إعارته من الساملية. وحضر االجتماع مدير 
اللعبة عبداهلل جاسم ومس���اعده محمد اخلميس ومدرب الفريق 

باسم السبكي ومساعده ياسر االمير وأغلب الالعبني.

عبداهلل الجابر ومنتخب البحرين


