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تعديل موعد مباريات الدوري 

االتحادات تحضر قرعة »خليجي 20«

تلقى رئيس احتاد كرة القدم الشيخ طالل الفهد 
مزيدا من البرقيات تتضم���ن التهاني والتبريكات 
مبناسبة حلول ش���هر رمضان املبارك من رؤساء 
االحت���ادات اخلليجية والعربية وكذل���ك من كبار 
املسؤولني ورؤس���اء االحتادات واالندية الرياضية 
والهيئة العامة للش���باب والرياض���ة والفعاليات 
االجتماعية واالقتصادية وقد عبروا عن مشاعرهم 

وأحر تهانيهم بهذا الشهر الكرمي.

مبارك الخالدي
تلقى منتخبنا الوطني للناشئني لكرة القدم 
خس���ارة ثقيلة من شقيقه السوري 0-3 في 
املباراة الودية التي جمعتهما مساء امس االول 
على ملعب النصر وذلك ضمن استعدادات كال 
املنتخبني لنهائيات كأس آسيا املقررة اقامتها 

في اوزبكستان اكتوبر املقبل.
وانتهى الشوط االول بتقدم املنتخب السوري 
بهدف عدنان تقي )37( وفي الش����وط الثاني 
اضاف كل من محمد حس����ام )82( وعبداهلل 

احلفيان )86( الهدفني الثاني والثالث.
ولم يقدم العبو املنتخب املتوقع منهم حيث 
فوجئوا بالتنظيم اجليد والقوة اجلسمانية 

للفريق السوري الذي استطاع فرض سيطرته 
على مناطق املناورات بفضل اللياقة العالية 
لالعبني والتمرير السريع للكرة دون تعقيد، 
فيما كانت التجربة مفي����دة لالعبني لتفادي 

االخطاء التي صاحبت اداءهم الغير مقنع.
وعقب اللقاء ارجع مدرب منتخبنا البرتغالي 
ادغار بورغيس اخلسارة الى الرطوبة العالية 
التي صاحبت اجواء املباراة والعشب العالي 
ال����ذي اعاق متري����ر الكرات وق����وة املنتخب 

السوري.
واض����اف بورغيس ان االرتف����اع العالي 
للرطوبة لم يسمح لالعبينا باللعب باالريحية 
املطلوبة فمثل هذه االجواء ال تساعد الالعبني 

على اجلري والتنفس بشكل طبيعي كما ان 
ارضية امللعب لم تكن مناسبة فالعشب كان 
عاليا بدرجة واضحة شاهدها اجلميع واعاقت 
مترير الكرات من الطرف����ني كما ان املنتخب 
السوري ظهر بش����كل منظم وميتاز العبوه 
بالقوة اجلس����مانية ونأمل ان نحقق الفائدة 

في املباريات املقبلة. 
من جهة اخرى، خس����ر منتخبنا للشباب 
من فريق الكويت حتت 21 سنة بهدف سجله 
محمد العازمي في الدقيقة 68 وذلك في اطار 
استعدادات املنتخب لبطولة منتخبات مجلس 
التعاون للش����باب املقررة في سبتمبر املقبل 

في الكويت.

مبارك الخالدي
فاز النادي العربي على اليرموك 
5 � 1 في املباراة الودية لكرة القدم 
التي جمعتهما مساء امس االول على 
س����تاد صباح السالم التي شهدت 
وقوف الفريقني قبل املباراة لعزف 
الوطني وفق تعليمات  النش����يد 
احتاد الكرة لبروتوكول املباريات 
للموسم اجلاري. وانتهى الشوط 
االول 2 � 1، وتق����دم اليرموك أوال 
عبر مهاجمه البرازيلي سانتوس 
)13( ورد االخضر بهدف ملعوب 
حملمد جراغ )24( واضاف البرازيلي 
لويس كارلوس الهدف الثاني )33 
من ضربة جزاء(، وفي الش����وط 
الثاني سجل أحمد موسى الهدف 
الثالث من ضربة جزاء ايضا )75( 
والبرازيلي فابيانو )81( واختتم 
جراح زهير مهرجان االهداف )85(. 
وكسب االخضر خالل اللقاء العبا 
واعدا هو عبدالعزيز السليمي الذي 
اظهر فكرا عاليا بوسط امللعب ينبئ 
عن مستقبل واعد ينتظر الالعب، 
ادار اللقاء احلك����م حمد بوجروة 

اذ ال تتجاوز املدة التي توليت قيادة 
االخضر فيها شهرا وهي فترة غير 
كافية اليجاد التجانس بني الالعبني. 
وامت����دح كابو العبيه البرازيليني 
وقال ال تستعجلوا باطالق االحكام 
على مستوياتهم فالالعبون لديهم 

الكثير وااليام ستثبت ذلك.

الى الوقت ليظهر الفريق امكاناته 
املعروفة، فالعربي يحظى بشعبية 
كبيرة متنحني احلاف����ز والدافع 
لتقدمي كل ما في وس����عي لتعود 
البسمة جلمهور النادي وال اشعر 
بالضغط من مطالبات اجلماهير 
لكنني اطالبهم بالصبر على الفريق 

وس����اعده على اخلطوط يعقوب 
البديوي وانذر  املطيري وخال����د 
هاشم الرامزي وطرد محمد حمود 
من اليرموك. وعق����ب اللقاء، قال 
مدرب العربي البرازيلي كابو انني 
س����عيد بالفوز ولكن هذا ال يعني 
اننا في وضع مطمئن فأنا احتاج 

قرر احتاد الكرة تعديل موعد إقامة جميع مباريات 
الدوري املمتاز خالل ش���هر رمضان لتقام في العاشرة 
مساء بدال من موعدها السابق في التاسعة. وسينطلق 
الدوري ي���وم اجلمعة املقبل مببارات���ي ضمن اجلولة 
األولى جتمع العربي مع اجلهراء، والساحل مع الساملية، 
وتختتم يوم الس���بت مبباراتي القادس���ية مع كاظمة 

والكويت مع النصر.

أكد أمني عام االحتاد اليمني لكرة القدم حميد شيباني 
ان أمانة االحتاد تلقت تأكيدات جميع الوفود اخلليجية 
للمش���اركة في حفل قرعة خليج���ي 20 املقرر في 22 

اجلاري.
وحول اجتماع رؤساء االحتادات اخلليجية في الكويت 
الذي مت تقدميه إلى 20 اجلاري، قال ش����يباني »ان معظم 
االحتادات اخلليجية تركز حاليا على اجناح حفل القرعة 

في عدن«.
وأعرب شيباني في حديث نقلته وكالة األنباء اليمنية 
»عن ثقة االحت���اد اليمني مبوقف الكويتيني الداعمني 

إلجناح استضافة خليجي 20 في اليمن«.

مبارك الخالدي
قال مهاجم املنتخب االوملبي ونادي 
التضامن لك���رة الق���دم ح���مد ام����ان 
ان مركز الوصيف ببطولة »خليجي 2« 
للمنتخبات االوملبية هو اجناز كبير 
للج��هازين الف�ني واالداري والالعبني 
بالرغم م���ن الظروف التي صاحبت 

اعداد املنتخب.
وأضاف أمان ان ما متيز به العبو 
األزرق عن بقية املنتخبات هو الروح 
العالية والفدائية الكبيرة التي أدى 
بها الالعبون مباريات البطولة امام 
منتخبات فاقتنا م���ن حيث اإلعداد 
واملعسكرات الطويلة ولكن استطاع 
اجلهاز الفني لألزرق بقيادة الوطني 
ماهر الشمري ومساعده خالد احمد 
ايجاد التوليفة املناسبة وخطة اللعب 
املالئم���ة خالل وق���ت قصير والتي 
مكنتنا من بلوغ املباراة النهائية التي 

خسرناها امام اإلمارات 0-1.
وأشار امان الى ان األزرق ميتلك 
خامات جيدة وموهوبة من الالعبني 
باستطاعتها حتقيق آمال اجلماهير 
الرياضية والوص���ول الى نهائيات 
اوملبياد لندن 2012 وهو الهدف االسمى 
الذي نطمح جميعا لتحقيقه إلعادة 

أمجاد الكرة الكويتية.

شعور بالحزن

وأكد امان انه من الطبيعي ان يشعر 
الالعب باحلزن لفقدان لقب بطولة 

كان قريبا من متناول يده اال ان من 
األمور االيجابية التي تعلمناها هو 
انه ليس مهم���ا تقدمي عرض جميل 
اذا كان ذلك يتسبب في اخلروج من 
البطولة مبكرا فاجلماهير ال تعترف اال 
بالفوز والوصول الى املباراة النهائية 
وهذا ما نأمل حتقيقه مستقبال لتعود 
الى س���ابق عهدها  الكويتية  كرتنا 
فاألزرق تلقى اشادات كثيرة من النقاد 
الرياضيني في البطولة الذين أثنوا 
على عطاءات الالعبني، وأخص امان 

اجلهاز الفني للمنتخب بالشكر.
 وق���ال ان املدرب ماهر الشمري 
ميتلك اخلبرة الك���اف��ية في التعامل 
مع الالعب���ني واملب���اريات املختلفة 
لس���جله املليء باملش��اركات اضافة 
الى كونه ترب���ويا ميت��لك رصي�دا 
كبيرا في التعامل األخوي مع الالعبني 
وخصوصا على املستوى الشخصي 
فقد كنت احد التالميذ الذين درسوا 

وتعلموا على يديه.

ال يوجد عروض

ونفى أمان تلقيه اي عروض من 
أندية محل��ية، وق���ال انني كالعب 
احت���رم مجل���س ادارة النادي ولن 
يخطرني احد من اإلدارة بوصول اي 
عروض لي من أندية ويبقى التضامن 
بيتي األول واألخير حيث ان اجلميع 
لم يقصر معي وس���اهم في بروزي 

كالعب.

أمان: هدفنا القادم بلوغ أولمبياد
لندن إلعادة األمجاد

خسارة »ازرق الناشئين« من سورية وديًا

 األخضر دكَّ مرمى اليرموك بخماسية

محمد أبوتريكة يعترض انطالقة العب شبيبة القبائل نايلي بالل  )أ.ف.پ(العبو األهلي يحتجون على إلغاء هدف شوقي

)محمد ماهر(حصار ازرق على مهاجم املنتخب السوري 

)هاني الشمري(العب العربي عبدالعزيز السليمي يسيطر على الكرة مبضايقة العب اليرموك عباس القالف

الفهد يتلقى التهاني برمضان

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 )7 - 30(

العربي والمحرق في الكويت

صورة جماعية التقطت لالعبي العربي وفريق احملرق قبل مباراتهما التي أقيمت بالكويت عام 1971 وكان آخر موسم سمح 
فيه لالعبني األجانب باملشاركة في الدوري ولعب فيه الزملكاوي طه بصري مع العربي الذي ضم بني صفوفه صالح عبداهلل، 
حسني العسومي، اسحق مرتضى، مرزوق سعيد، مكي، جواد عاشور، باقر عبداللطيف، علي املال، عبدالنبي حافظ، ومن العبي 
احملرق محمد سعد، سلطان بورشيد، محمد األنصاري، حمد نبهان، ماجد سلطان، حسن زليخ، خليفة الزياني، حسن عجالن، 

علي حسن، عبداهلل شريدة، علي عباس.

خسارة األهلي أمام شبيبة القبائل 0 � 1 تُجدّد األزمة المصرية � الجزائرية
إلغاء هدف لشوقي في أبطال أفريقيا يؤدي إلى مشاجرة بين الالعبين والجمهور الجزائري أمطر الالعبين المصريين بالقناني والهتافات المعادية

القاهرة � سامي عبد الفتاح 
عادت مساء أمس الى القاهرة بعثة 
فريق النادي االهلي لكرة القدم بعد 
أداء مب����اراة اجلولة الثالثة في دور 
الثمانية لبطولة االندية االفريقية، 
وقبل العودة أكد حسن حمدي رئيس 
النادي  البعث����ة ان  النادي ورئيس 
يدرس حاليا األحداث التي شهدتها 
مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل التي 
انتهت بفوز بطل اجلزائر بهدف نظيف، 
مشيرا إلى أن كل االحتماالت واردة 
بشأن أحداث املباراة سواء تلك التي 
تتعلق بأخطاء احلكم التوغولي كوكو، 
واالحتجاج الرسمي على هذا احلكم، أو 
مبحاولة بعض اجلماهير االعتداء على 
العبي األهلي عند االحتفال بالهدف 
الذي سجله محمد ش����وقي قبل أن 
يتم إلغاء هذا الهدف بداعي التسلل. 
وقامت مجموعة من جماهير شبيبة 
القبائل برمي العبي األهلي بالقناني 
الهتافات ضدهم.  الفارغة وتردي����د 
وش����دد حمدي على أن مجلس إدارة 
األهلي سيتخذ القرارات املناسبة مبا 
يحافظ على حقوق النادي. وتوقفت 
املباراة بضع دقائق بسبب مشاجرة 

بني العبي األهلي ومشرفي امللعب بعد 
إلغاء هدف ش����وقي، ثم تطور االمر 
وحتول الى شجار بني العبي االهلي 
القبائل. وكانت السلطات  وشبيبة 
األمنية في اجلزائر قد اضطرت إلى 
االستعانة بالعديد من املدرعات حلماية 
بعثة األهلي، واحتجاز الفريق االحمر 
والبعثة املصاحبة له كإجراء روتيني 
داخل غرف املالبس وأمامها حتى يتم 
تشتيت اجلماهير اجلزائرية احملتشدة 
حول ملعب املباراة واالطمئنان إلى 
مغادرته����ا ملنطقة س����تاد االول من 
نوفمب����ر متاما. بينم����ا ظلت حتلق 
مروحية أعلى ملعب املباراة من أجل 
حتقيق أكبر ق����در ممكن من التأمني 
للبعثة التي حتركت في كتلة أمنية 
واحدة وسط حشد غير مسبوق من 
رجال األمن والشرطة اجلزائرية، ومع 
ذلك حدث رش����ق باحلجارة حلافلة 
الفريق للمرة الثانية، ولكن لم يصب 
أي من أعض����اء البعثة رغم حتطم 
الواجه����ة الزجاجية للحافلة. وكان 
األهلي قد فشل في الفوز على مضيفه 
أمامه بهدف  القبائل وخسر  شبيبة 
نظيف أحرزه الالعب محمد خطير. 

وشهدت املباراة طرد قائد األهلي حسام 
غالي في الدقيقة 89 بعد الغاء هدف 
شوقي. وبهذه اخلسارة يتصدر شبيبة 
القبائل املجموعة برصيد 9 نقاط بعد 
فوزه على اإلس����ماعيلي وهارتالند 
النيجيري وأخي����را األهلي. ويأتي 
األهلي في املرك����ز الثاني برصيد 4 
نقاط، وجاء اإلس����ماعيلي في املركز 
الثالث برصيد 3 نق����اط، ثم يتذيل 
الفريق النيجيري املجموعة برصيد 
نقطة واحدة. وفي نفس املجموعة، 
حقق اإلس����ماعيلي فوزا غاليا على 
مضيف����ه هارتالند النيجيري بهدف 

نظيف أحرزه النيجيري غودوين.
وف����ي اط����ار مباري����ات الدوري 
املصري، سجل الزمالك فوزه االول 
وجاء على حس����اب بتروجيت 0-2 
ضمن منافس����ات املرحل����ة الثانية. 
وسجل عمرو زكي )13( ومحمود عبد 
الرازق »شيكاباال« )96( الهدفني. وكان 
الزمالك أنهى املرحلة االولى بالتعادل 
فرفع رصيده الى أربع نقاط. وحقق 
مصر املقاصة الواف����د اجلديد فوزا 
س����احقا على وادي دجلة رفيقه في 

الصعود 2-6.

القبض على مهاجم حافلة األهلي
ألق����ت الشرط���ة اجلزائرية القبض على الشخص الذي قام باالعتداء على حافلة النادي األهلي املصري 
أثناء توجه فريقه الى ملعب أول نوفمبر بوس��ط مدينة تيزي وزو إلجراء مرانه األخير قبل مواجهة مضيفه 
شبيبة القبائل اجلزائري. وتعرض أسامة حسني العب األهلي مساء السبت املاضي إلصابة خفيفة في الرأس 

جراء رميه بحجارة من قبل أحد املتعصبني. ويتراوح عمر املعتدي بني 30 و35 عاما.

اإلس�ماعيلي يهزم هارتالند النيجيري بهدف نظيف


