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»الكرة« يؤكد المشاركة بكأس الخليج
اكد رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد 
انه انطالقا من حرصنا على توحيد املواقف 
وس���عيا الى تضافر اجلهود واجماع اآلراء 
الجناح خليجي 20، ونظرا الرتباطات االخوة 
رؤساء االحتادات املشاركني في خليجي 20، 
وملا ميثله شهر رمضان الكرمي من معان وقيم 
خالدة تستوجب بعض االرتباطات واالنشطة 
الدينية واالجتماعية فقد قرر مجلس ادارة 
االحتاد تأجيل االجتماع املقرر عقده في الكويت 
يوم 22 اجلاري لرؤساء االحتادات املشاركة 
ف���ي خليجي 20 الى اجل غير مس���مى على 
الرغم م���ن ان جميع الترتيبات واالجراءات 
قد مت اتخاذها الستضافتهم في بلدهم الثاني 
الكويت في جو امياني روحاني مبناسبة هذا 
الشهر الفضيل ووسط ترحيب من اجلميع 
بهم في الكويت اخوة كراما وضيوفا اعزاء 

بني اخوانهم اهل الكويت.

واض���اف: بهذه املناس���بة يؤكد مجلس 
ادارة االحتاد على موق���ف الكويت الثابت 
واملبدئي واملتمثل في دعم اقامة دورة كأس 
خليجي 20 باليمن الشقيق التزاما وحتقيقا 
المنية اطلقها الشهيد فهد االحمد منذ اكثر 
من عش���رين عاما وسنعمل جاهدين وبكل 
ما منلك القامة خليجي 20 على ارض اليمن 
الش���قيق مؤكدين اصرارنا على مش���اركة 
الكويت ف���ي هذا العرس الكروي اخلليجي 
في اليمن مهما كانت الظروف، فقرار املشاركة 
محس���وم ونهائي ونحن عل���ى ثقة من ان 
اليمن الشقيق اصل العروبة والعراقة وكرم 
الضيافة العربية االصيلة قادر على تنظيم 
واقام���ة هذه البطولة مبا يليق بس���معتنا 
الرياضية وحتقيق االهداف املنش���ودة من 
هذا اللقاء اخلليجي االهم على املس���تويني 

االقليمي والعربي.

العبو القادسية يتسلمون امليداليات الفضية من الشيخ طالل الفهد

)هاني الشمري(العب الكويت عبداهلل الظفيري يرّوض الكرة مبحاصرة العب القادسية محمد راشد

)هاني الشمري(وفد االحتاد الدولي بوتا وريدي مبرافقة نائب املدير عصام جعفر خالل تفقدهم ارضية الستاد

ناصر محمد
العالقة الوطي�دة واحملبة الصادقة النابعة م�ن القلب التي جتمع بني 
الكويت ومملكة 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 اخلمس�ينيات واستمرت حتى اآلن وسنواصل ان شاء اهلل استمرارها. 
وتقديرا منا ملا لعبه السابقون في توطيد هذه العالقة سوف نحرص خالل 
ايام هذا الش�هر املبارك على اعطائهم حقه�م من خالل هذه الصور التي 
سننشرها لتذكيرهم بالذكريات احللوة التي مرت عليهم مع االعتذار ملن 

لم اعرف اسماءهم ولهم كل التقدير.

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )8 - 30(

أكبر فوز كويتي على البحرين

صورة تذكارية جتمع بني منتخبي الكويت والبحرين في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على ملعب ثانوية الش����ويخ ضمن 
الزي����ارة الودية التي قام بها الفريق البحريني للكويت عام 1969، الغريب ان هذه املباراة ش����هدت اكبر فوز للفريق الكويتي في 
سلس����لة لقاءات الفريقني حيث انتهت لصالح الكويت 8 - 3. ويظهر فيها من اليمني وقوفا: ابراهيم بوجيري � خليفة الزياني � 
مرزوق سعيد � حسن زيخ � جواد عاشور � ابراهيم دريهم � عبداهلل محمد � الشيخ نايف جابر االحمد � عبداهلل سالم � سالم مبارك 
� مجدي رجب � احلكم يوسف سويدان � عبدالرحمن البكر � محمد املسفر، وجلوسا: عدنان ايوب � صالح عبداهلل � جواد مقصيد 

� يوسف املالكي � فاروق ابراهيم � خليل البلوشي � فيصل الطريجي � سعيد العبادي � محمد املسعود ومحمد االنصاري.

 الثويني يخرج من نهائي 100م ظهر بخطأ فني
 خرج السباح عبداهلل الثويني من السباق النهائي في 100 متر 
ظهر بسب خطأ فني عند االنطالق في دورة االلعاب االوملبية االولى 

للشباب املقامة في سنغافورة.
 وق���ال الثويني الذي كان متوقعا له ان يحقق مركزا متقدما في 
الس���باق في اتصال هاتفي مع »كونا« ان تسرعه في االنطالق عند 
البداية حال دون مشاركته في السباق حيث كان يأمل في ان يحقق 
احدى امليداليات قبل ان يتم إقصاؤه.  واضاف: ان الش���حن الزائد 
والضغط النفسي الكبير الذي تعرضت له خالل األيام املاضية بسبب 
مش���اركتي حتت العلم األوملبي كلها امور اجتمعت لتشكل ضغطا 
نفسيا علي مما أثر في انطالقتي اخلاطئة ومت إبعادي عن املنافسة.  

بيد ان الثويني أكد انه س���يحقق نتائ���ج متقدمة خالل البطوالت 
القادمة لكي يرفع اس���م الكويت عاليا.  يذكر ان اوملبياد الش���باب 
افتتحت السبت املاضي في سنغافورة وهي أول دورة العاب أوملبية 
للشباب مبشاركة 205 دول ميثلها 3600 رياضي ورياضية تتراوح 
أعمارهم بني 14 و18 عاما وتستمر حتى 26 اجلاري.  وشاركت 204 
دول حتت علم بالدها، بينما ش���اركت الكويت حتت العلم االوملبي 
بس���بب إيقاف اللجنة الدولية للجنة االوملبية الكويتية للتعارض 
القائم بني القوانني احمللية وامليثاق االوملبي الدولي. وبعد خروجه 
من نهائي 100م ظهر، تأه���ل الثويني الى الدور نصف النهائي في 

50م ظهر مسجال 27.1 ثانية.

جعفر أكد أن التقرير الفني سيرفع إلى صاحب السمو واالفتتاح رسمياً في 25 فبراير

وفد »فيفا« تفقد ستاد جابر ومنحه 9 درجات من 10

الوصول الى درجة عالية من الرضا لتأمني 
كل هذه االمور قبل اقامة املباريات.

وتابع بوتا: لقد ناقشت كل االمور املتعلقة 
بذلك مع املسؤولني في الهيئة واحتاد الكرة، 
واوصيت بالتدرج في عملية االفتتاح بحيث 
تقام عدة مباريات جتريبية تتفاوت من حيث 
الكثاف���ة اجلماهيرية، وص���وال الى الدرجة 
القصوى لالستيعاب وهي 60 الف متفرج.

وختم حديثه بالقول: استطيع ان اخلص 
ما ذكرته باآلتي: وهو ان ستاد جابر االحمد 
الدولي على مستوى عال من التميز، ومقام 
على مساحة كافية وميتاز باالريحية للحضور 
اجلماهي���ري، وميكن مقارنته بالس���تادات 
احلديثة التي ش���اهدمتوها في كأس العالم 

بجنوب افريقيا مؤخرا.

الستاد الذي هو بحق حتفة معمارية وصورة 
مميزة عن الكويت، ويضاهي الستادات العاملية 
سيما التي شيدتها جنوب افريقيا الستضافة 
كأس العالم 2010، واس���تطيع ان امنحه بال 
تردد درجة 9 من 10 للمهندسني واملصممني 

والقائمني على تنفيذه وبنائه.
واضاف: لقد زودت املسؤولني في الهيئة 
واحت���اد الكرة بنس���خة من الكت���اب الذي 
احضرته معي من »فيف���ا«، ويحتوي على 
كل التفاصيل املتعلقة بالستادات ومتطلبات 
االحتاد الدولي التي يحرص على توافرها، 
واملتعلقة باملدرجات وتسهيل دخول وخروج 
اجلمهور، وكبار الزوار ومستلزمات االعالميني 
واملواصالت وتأمني االمن والسالمة للحضور 
والالعبني، وان االحت���اد الدولي يتطلع الى 

مبارك الخالدي
تفقد وفد هندسي معماري مكلف من االحتاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« ستاد جابر الدولي 
ظهر امس االول االثن���ني، حيث جال الوفد 
املكون من السويسري تشالز بوتا واجلنوب 
افريقي وين ريدي مبرافقة نائب مدير عام 
الهيئة العامة للشباب والرياضة عصام جعفر 
وممثل احتاد الكرة د.احمد الفرج وم.رش���ا 
الصايغ من الهيئة ملدة 4 س���اعات، تفقدوا 
خاللها ارضية الستاد وغرف الالعبني واالماكن 
املخصصة لالعالميني وكبار الضيوف ومداخل 

ومخارج امللعب.
واعلن جعفر ان الوفد الفني حضر بتكليف 
مشترك من الهيئة واحتاد الكرة بناء على طلب 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد، 
حيث سيقدم اخلبراء تقريرهم خالل اسبوع 
ليرفع الى وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي، ليقوم بدوره الى رفعه عبر 
القنوات الرسمية الى صاحب السمو االمير 
حيث يحرص سموه على انهاء اعمال الستاد 

بالسرعة املمكنة.
وكشف جعفر في حديث لوسائل االعالم 
خالل اجلولة التفقدية، ان 25 فبراير املقبل هو 
املوعد النهائي الفتتاح الستاد رسميا، وقال: 
نحن وعدنا صاحب السمو بذلك وسنلتزم 
بوعدن���ا، مش���يرا الى ان ه���ذه الزيارة هي 
لدحض االفتراءات واالش���اعات التي رافقت 

تأخر االفتتاح.
وقال: لقد خططنا القامة مباراة السوبر 
بني الكويت والقادسية � اقيمت اول من امس 
االثنني على س���تاد الصداقة والسالم � على 
ستاد جابر، ولكن الظروف لم تخدمنا بشكل 
جيد، وس���نتدرج في عملية اقامة املباريات 
الختبار حتمل املدرجات للكثافة اجلماهيرية 
الى ان نصل الس���تيعاب 60 الف متفرج مع 

موعد االفتتاح املقرر في فبراير.

9 من 10

من جهته، قال م.تشالز بوتا بعد تفقده 
الستاد: انني حضرت الى الكويت مع زميلي 
ريدي بناء عل���ى تكليف من رئيس االحتاد 
الدولي جوزيف بالتر، الختبار قدرات وامكانات 

األبيض »سوبر« بثالثية صاعقة في األصفر

مهلهال وكأنه لم يتدرب من قبل 
وتباعدت خط���وط الفريق عن 
بعضها وعجز دفاعه عن ايقاف 
روجيرو وكاريكا فكان في الشوط 
األول بحالة يرثى لها بحيث لم 
يستطع وس���طه ودفاعه الذود 
عن مرماه، فيما سنحت فرصتان 
لألصفر أضاعهما فهد األنصاري 
وفراس اخلطيب والثاني سدد 
الكرة بالقائم واملرمى مفتوح على 
مصراعيه، وافتقد القادسية الى 
التنويع ف���ي ألعابه فكان كتابا 

مفتوحا خلصمه.
وفي الشوط الثاني قل عطاء 
الفريقني وأشرك املدربان العبيهم 
البدالء من أجل انعاش خطوط 
الفريق فلعب للقادس���ية أحمد 
عجب وعامر املعتوق وعبدالعزيز 
املشعان فيما لعب للكويت فهد 
حمود وإسماعيل العجمي، وتبادل 
الفريقان الهجمات بال نتيجة ولم 
تكن هناك فرص سانحة للتسجيل 
بعد ان اكتف���ى األبيض بأهدافه 
وتسلل اليأس الى نفوس العبي 
القادس���ية فعجزوا عن اللحاق 
بالنتيجة فيما عدا هدف »شرفي« 
سجله بدر املطوع في الوقت بدل 

الضائع )97(.
الدولي  املب���اراة احلكم  أدار 
ناص���ر العنزي وياس���ر أحمد 
الش���طي وأنذر حسني  وناصر 
فاضل ونهير الشمري ومساعد ندا 
)القادسية(، وخالد الفضلي وفهد 

عوض ووليد علي )الكويت(.

العبوه االس���تفادة من الفرص 
املتاحة للتسجيل.

القادس���ية محمد  أما مدرب 
ابراهيم فلعب في البداية بتشكيلة 
مكونة من نواف اخلالدي ومساعد 
ندا ونهير الشمري وحسني فاضل 
ومحمد راش���د وصالح الشيخ 
وفهد األنصاري وجهاد احلسني 
العامر وب���در املطوع  وط���الل 
وفراس اخلطيب، وظهر األصفر 

وروجيرو وظهر الكويت بحالة 
نشطة وس���يطر على مجريات 
املباراة متام���ا وهاجم خصمه 
الس���ريعة  القصيرة  بالك���رات 
وكان خلط الوسط دور كبير في 
متويل املهاجمني بالفرص الثمينة، 
ووضح ان األبيض استفاد كثيرا 
من معسكره التدريبي في سويسرا 
حيث ظهر االنسجام والترابط 
الفريق كما أحسن  بني صفوف 

والالفت في هذا الش���وط سوء 
الذي كان  القادس���ية  أداء دفاع 
»مشروخا« للغاية وتالعب بهم 

كاريكا وروجيرو.
لعب مدرب األبيض البرتغالي 
جوزيه روماو بتشكيلة مكونة 
من خالد الفضلي وخالد الشمري 
وفهد عوض وخليفة عايل وأحمد 
صبيح وناصر القحطاني وجراح 
العتيقي ووليد عل���ي وكاريكا 

ناصر العنزي
في مباراة »رطبة« جدا أرهقت 
الالعبني واجلماهير، حقق الكويت 
كأس السوبر بجدارة عقب فوزه 
على خصمه اللدود القادسية 1-3، 
وتألق األبيض في الشوط األول 
وأسقط خصمه مبكرا بالقاضية، 
وسجل أهدافه البرازيلي رودريغو 
كاريكا )11 من ركلة جزاء و26( 
ووليد علي )42( وسجل لألصفر 

بدر املطوع )97(.
املب���اراة رفض  وبعد نهاية 
العب���و الكويت تس���لم الكأس 
وغ���ادروا م���ع اإلداريني امللعب 
الى غرف���ة املالبس في حني قّلد 
رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل 
الفهد العبي القادسية امليداليات 

الفضية.
»استفرد« الكويت بالقادسية 
في الش���وط األول وأدمى مرماه 
بثالثة أه���داف صاعقة أصابت 
خصمهم مبقت���ل وفي كل هدف 
يدخل مرماهم يتلفت حارس���ه 
ودفاعه مينة ويسرة لعل وعسى 
يلغي احلكم أحدها، فكانت الغلبة 
لألبيض وتوالت األهداف كاملطر 
بدأها البرازيلي كاريكا من ضربة 
جزاء سدد الكرة في زاوية صعبة 
جدا على ن���واف اخلالدي )11(، 
وأضاف كاريكا لنفس���ه الهدف 
الثاني من تسديدة قوية من خارج 
املنطقة )26(، ثم سجل وليد علي 
الهدف الثالث من تسديدة مباغتة 
من حاف���ة منطقة اجلزاء )42(، 

فاز بالكأس ورفض تسلمها

الفهد: سنتخذ إجراءات بحق الكويت 

الحقان: الفضلي أنقذ األبيض

عقوبة مالية في حال عدم الصعود إلى المنصة

عبدالعزيز جاسم 
 اعل���ن رئيس احت���اد الكرة 
الش���يخ طالل الفهد أن مجلس 
إدارة االحتاد س���يعقد اجتماعا 
عاجال التخاذ العقوبات الرادعة 
بحق نادي الكويت الذي رفض 

الصعود إلى منصة التتويج بعد 
فوزه بكأس السوبر ألول مرة في 
تاريخه على حس���اب القادسية 
حت���ى ال يتكرر ه���ذا األمر مرة 
أخرى.  واضاف: أن االحتاد اضطر 
لبدء منافسات هذا املوسم بهذا 

التوقيت بسبب اجلدول املزدحم 
باملش���اركات اخلارجية جلميع 
املنتخبات، مشيرا الى أن املوسم 
اجلديد سيختلف فيه البرنامج 
بعد أن تتم دراسته بدقة من جلنة 

املسابقات.

 قال مش���رف الفريق األول في نادي القادس���ية 
عبداهلل احلقان ان ح���ارس الكويت خالد الفضلي 
كان جن���م املباراة، بعد أن تص���دى ألكثر من هدف 
محقق لألصفر، وأن الكويت استغل الفرص وسجل 
األهداف، فيما قدم القادس���ية مباراة جيدة لكنه لم 

يستغل الفرص جيدا. وأضاف: أن اجلميع يتحمل 
اخلسارة ال الالعبون وحدهم فقد حاولوا تقدمي كل 
ما لديهم، واملباراة ستكون درسا للمباريات املقبلة، 
رغم ان اجلو كان غير مالئم للمباريات وأثر كثيرا 

على أداء بعض الالعبني.

عبدالعزيز جاسم 
تنص لوائح جلنة املسابقات 
في احتاد الكرة على عقوبة مالية 
في حال ع���دم صعود أي فريق 
إلى منص���ات التتوي���ج حالها 

ح���ال الفريق ال���ذي يتأخر في 
الدخول إلى امللعب قبل املباراة 
أو بني شوطي املباراة، لكن مع 
فارق املبل���غ املالي، ومن املمكن 
أن يرفع هذا القرار إلى مجلس 

إدارة االحتاد الذي لديه الصالحية 
الكاملة ف���ي تغليظ العقوبة أو 
الالزم  تخفيفها واتخاذ اإلجراء 
حتى ال تتكرر مثل هذه احلادثة 

مرة أخرى.

بوت�ا: الملع�ب تحف�ة معمارية تضاه�ي مالعب جن�وب أفريقيا 


