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عبداهلل الثويني تألق في أوملبياد الشباب

مسعود أوزيل و سامي خضيرة خالل تدريب ريال مدريد   )أ.ف.پ(

من يستطيع انتزاع لقب الدوري األملاني من أيدي العبي بايرن ميونيخ؟              )أ.پ(

البطل في افتتاح »البوندسليغا« أمام ڤولفسبورغ
عالميةمتفرقات

 ذكر نادي ريال مدريد، وصيف بطل الدوري االسباني، 
ان املدافع الدولي راؤول البيول سيغيب عن املالعب شهرا 

على األقل بداعي اإلصابة.
 أعل��ن ميالن االيطالي انه ضم على س��بيل اإلعارة حتى 
نهاية املوس��م العب الوس��ط الدولي الغان��ي كيفن برانس 
بواتينغ بعد أس��بوع على انتقاله من بورتسموث االجنليزي 

الى جنوى االيطالي.
 أعلن نادي فوالم االجنليزي على موقعه في ش���بكة 
االنترنت ان الدولي البلجيكي موسى دميبيل مهاجم الكمار 

الهولندي وقع على عقد معه ملدة 3 أعوام.
  أعلن مدرب سلتيك وصيف بطل الدوري االسكوتلندي 
ني��ل لينون ف��ي مؤمتر صحافي ضم الدولي الهندوراس��ي 

اميليو ايزاغويري مدافع مونتاغوا.
 أفاد ديڤيد فوس���تر بأنه رحل عن ڤياريال األسباني 
وانضم إلى صفوف اوملبياكوس اليوناني. ووقع فوستر 
)28 عاما( عقدا ميتد لثالثة أعوام مع اوملبياكوس الذي 
يدربه ارنستو فالفيردي املدير الفني السابق لڤياريال.

  أكمل احلارس األس��ترالي براد جونز خطوة انتقاله من 
صفوف ميدلزبره إلى ليڤربول اإلجنليزي مقابل 2.3 مليون 

يورو )3.6 ماليني دوالر(.
 ذكر نادي اس���بانيول األس���باني أن الظهير األمين 
البرازيلي فيليبي ماتيوني س���يغيب عن املالعب لنحو 
س���تة أش���هر، بعد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي 

للركبة اليسرى خالل التدريبات.
 اعل��ن ارس��نال االجنلي��زي ان الع��ب وس��طه الدولي 
الفرنسي سمير نصري أصيب في املباراة ضد ليڤربول )1-
1( في املرحلة االولى من الدوري االجنليزي وسيغيب شهرا 

عن املالعب.
 يتفاوض ناديا اشبيلية االسباني وأرسنال االجنليزي 
لنقل خدمات مدافع الفرنس���ي سيباستيان سكيالتشي 
الى الفرق اللندني، بحسب ما ذكر املدير الرياضي لنادي 

أشبيلية.
 اكد نادي مرس��يليا الفرنس��ي على موقعه على ش��بكة 
االنترنت بأنه توصل الى اتفاق يقضي بضم مهاجم منتخب 

فرنسا لويك رميي الى صفوفه قادما من نيس.
 قال نادي ليڤربول االجنليزي انه جاهز إلطالق سراح 
العب وسطه االرجنتيني الدولي خافيير ماسكيرانو، الراغب 
بالرحيل، إذا تقدم أحد االندية بعرض جيد يتناسب مع 

قيمة الالعب، للحصول على خدماته.
 ينوي املهاجم البرازيلي املخض��رم »الظاهرة« رونالدو 
أنه يفكر في اعتزال كرة القدم في ديسمبر املقبل وليس في 

العام املقبل كما كان مخططا.

ال ميكن الحد ان يتجاهل سؤاال واحدا 
على شفاه جماهير الكرة االملانية قبل 
انط���الق الدوري االملان���ي لكرة القدم 
)بوندسليغا( اليوم اجلمعة في الساعه 
9:30 مس���اء على قناة دبي الرياضية 
وهو: أي فريق ميكن���ه ايقاف بايرن 

ميونيخ؟
الدرجة االولى في  أندية  ستسعى 
أملانيا الى ايقاف »البولدوزر الباڤاري« 
وحرمانه م���ن حتقيق لقب���ه الثالث 
والعشرين، آخرها في املوسم املاضي 
الذي بلغ خالله أيض���ا نهائي دوري 
أبطال أوروبا وأحرز مس���ابقة الكأس 
احمللية، رغم ع���دم انفاقه الكثير من 

األموال الستقدام العبني جدد.
حقق الدوري االملاني تقدما ملموسا 
العام املاض���ي من خالل االداء املرتفع 
والنتائج الطيبة لالندية االملانية في 
أوروبا، حتى ان ع���دد بيع البطاقات 
املوس���مية ارتفع م���ن 435.000 الى 
460.000، ما دف���ع بعض االندية الى 
وقف عملية البيع لعدم حتمل س���عة 

مالعبها.
ويستهل بايرن حملة الدفاع عن لقبه 
اليوم اجلمعة في افتتاح املرحلة االولى 
أمام ضيفه ڤولفس���بورغ حامل لقب 
نسخة 2009 وثامن املوسم املاضي، الذي 
حافظ على هدافه البوسني أدين دزيكو 
حتت اشراف ستيف ماكالرين أول مدرب 

اجنليزي في الدوري االملاني.
وميلك مدرب الفريق الهولندي لويس 
ڤان غال تشكيلة غنية يتقدمها اجلناح 
الهولندي أريني روبن الذي س���يغيب 
مطلع املوسم لتضاعف اصابته في فخذه، 
املهاجم الفرنسي فرانك ريبيري الذي 
سيحاول تعويض خيبته املونديالية مع 
منتخب فرنسا والتخفيف من نزواته 

اجلنسية، باس���تيان شڤاينشتايغر 
ضابط خط الوس���ط وتوماس مولر 
الورقة الرابحة اجلديدة وهداف مونديال 

2010 في جنوب أفريقيا.
وقال مولر )20 عاما( الذي مدد عقده 
حتى عام 2015 مع »دي روتن«: »لو كان 
مبقدوري ملددت عقدي عشرة أعوام«. 
وتضم تشكيلة بايرن جنوم منتخب 
أملانيا الذين تألقوا في املونديال وقادوا 
»ناسيونال مانشافت« الى نتائج مبهرة 
كالفوز على اجنلترا 4 - 1 واألرجنتني 
4 - 0 قبل اخلسارة أمام اسبانيا 0 - 1 
في نصف النهائ���ي وحلوله ثالثا في 

نهاية املطاف أمام األورغواي.
يبرز مع بايرن الظهيران فيليب الم 
وهولغر بادشتوبر والهداف ميروسالف 
كلوزه واملهاجم اآلخر ماريو غوميز، 
وطوني ك���روس العائد من اعارة مع 

باير ليڤركوزن.
ويبقى العنصر األضعف في بايرن 
اجلانب الدفاعي ال���ذي يوقع الفريق 
في أخط���اء غير مب���ررة أحيانا، في 
وج���ود البلجيكي داني���ال ڤان بوينت 
واالرجنتيني مارتن دمييكيليس، لكن 
العناصر األجنبية األخرى قد تعوض 
هذا النقص، في ظل تألق ساعد الدفاع 

وقائد منتخب هولندا مارك ڤان بومل 
واملهاجم الكرواتي ايڤيكا أوليتش.

يقول ڤان غال ال���ذي عانى مطلع 
املوسم املاضي قبل أن يفرض هيمنته 
على ال���دوري »أنا مقتن���ع بان بداية 
موسمنا س���تكون أفضل من املوسم 
املاضي«. وحقق بايرن بداية موس���م 
جيدة حتى اآلن، اذ احرز لقب الكأس 
السوبر على حساب ش���الكه 2 - 0، 
وتأهل الى الدور الثاني في مس���ابقة 

الكأس على حساب فينديك 4 - 0.
ويأتي التحدي األكبر له من شالكه 
وصيف املوسم املاضي بفارق خمس 

نقاط عن بايرن، ال���ذي عزز هجومه 
باس���طورة ري���ال مدريد االس���باني 
املخضرم راوول غونزاليس مقابل 8 

ماليني يورو.
املدرب فيليكس  وسيحارب فريق 
ماغات على جبهة دوري أبطال أوروبا 
أيضا، وهو ضم املدافع الدولي السابق 
كريستوف ميتسلدر بعقد حر بعد انتهاء 
عقده مع ريال مدريد االسباني واملدافع 
اليوناني كيرياكوس بابدوبولوس، لكنه 
خسر هدافه في املوسم املاضي كيڤن 
كوراني املنتقل الى دينامو موس���كو 

الروسي.

مبارك الخالدي
اجلت الدائرة املس���تعجلة في احملكمة الكلية صباح امس – 
اخلميس - االشكال املقدم من د.فؤاد الفالح بصفته مديرا عاما 
للهيئة العامة للشباب والرياضة اليقاف تنفيذ احلكم االستئنافي 
الصادر بتاريخ 10 اجل���اري، والقاضي بإلغاء احلكم 2010/620 
اداري/6، واملتضمن الغاء القرار االداري اخلاص بإحالته للتقاعد، 

وحددت يوم 26 اجلاري موعدا للنظر فيه.

بتكليف من االحتادين الدولي واآلس���يوي لكرة الق���دم يواصل احملاضر 
الدول���ي بدر عبداجلليل عمله محاضرا في مجاالت الدراس���ات الفنية واعداد 
محاضرين اقليميني لدول غرب آسيا نظرا ملا يتمتع به من خبرات وكفاءة في 
مجال االعداد والتدريب واثراء البرامج وجداول احملاضرات النظرية والعملية 
على امتداد عدة سنوات. وباشراف »فيفا« يقود عبداجلليل طاقم عمل »دورة 
فوتورو 3« والتي س���تقام في االمارات العربية املتحدة الشقيقة خالل الفترة 

من 19 الى 30 سبتمبر املقبل

عبدالجليل محاضرًا في دورتي »فوتورو« واآلسيوية »المستعجلة« تؤجل إشكال الفالح إلى 26 الجاري 

على األهلي نسيان 
شبيبة القبائل والتركيز على الجيش

أكد النجم األملاني الصاعد مسعود أوزيل أنه »سعيد 
للغاية« باالنضمام إلى ريال مدريد االسباني، على هامش 
مراسم تقدميه لوسائل اإلعالم من قبل ناديه اجلديد.

ودفع ريال مدريد 15 مليون يورو )19 مليون دوالر( 
لڤيردر برمين مقابل احلصول على خدمات أوزيل )21 
عاما( الذي ظهر مبستوى رائع مع املنتخب األملاني في 
موندي���ال جنوب أفريقيا. وبدأ أوزيل احلديث بالقول 
أنه سعيد للغاية ألن عملية االنتقال متت سريعا بني 
النادي���ني، وأنه يتطلع إلى »التحدي الكبير«. وأضاف 
»اآلن اكتشفت أن جميع األمور استقرت، وأريد أن أبدأ 

املوسم اجلديد في أسرع وقت ممكن«.
ووصف أوزيل، البرتغالي جوزيه مورينيو املدير 
الفني لريال مدريد بأنه »أفضل مدرب في العالم«، مؤكدا: 
»لقد حتادثنا ولكن ما قيل س���يظل بيننا، ما ميكنني 

قوله هو أنني حتدثت إليه وأقنعني بالتوقيع«.

ونف���ى اوزيل أن يكون رف���ض التدريب أو اللعب 
في برمين إال في حال واف���ق النادي على بيعه لريال 

مدريد.
واجتاز اوزيل الفحوصات الطبية في مدريد ووقع 

عقدا ميتد لستة أعوام مع النادي امللكي.
وأضاف أوزيل أنه متعطش للعب كرة القدم، مؤكدا ان 
صيامه لشهر رمضان »لن يؤثر أبدا على أدائه«، وينتظر 

اوزيل حتديد رقم لقميصه قبل بدء املباريات.
من جهته، أكد املدير الع���ام لريال مدريد خورخي 
ڤالدانو ان اوزيل س���يكون آخ���ر العب يضمه الفريق 
امللك���ي. وصرح ڤالدانو خالل تق���دمي الدولي األملاني 
اوزيل رسميا امام الصحافة »بالنسبة إلينا، االنتقاالت 
انتهت. اوزيل س���يكون آخر العب يضمه ريال مدريد 
هذا املوسم. لقد قمنا بجهد كبير من اجل االستمرار في 

تطعيم الفريق بالالعبني الشباب«.

أوزيل: الصيام لن يؤثر علّي .. وڤالدانو آخر المنضمين

بريمن »فتك« بسمبدوريا
بات ڤيردر برمين االملاني أبرز الفائزين في ذهاب الدور الفاصل 
املؤهل لدور املجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم. 
وفاز برمين على س���مبدوريا االيطالي 3 - 1، وتغلب هابويل على 
مضيفه ريد بول س���الزبورغ النمساوي 3 - 2. وفي باقي املباريات 
فاز سبورتينغ براغا البرتغالي على اشبيلية االسباني 1 - 0 وتعادل 
بارتي���زان بلغراد الصربي مع اندرخلت البلجيكي 2 - 2 وفاز بازل 

السويسري على شيريف تيراسبول 1 - 0.

األهلي لمداواة جراحه في مواجهة الجيش
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

يخوض اليوم اجلمعة االهلي في العاشرة والنصف مساء بتوقيت الكويت، 
مبارات����ه املؤجلة م����ع طالئع اجليش ضمن اجلولة الثانية ملس����ابقة الدوري 
املصري، ورصيد االهلى 4 نقاط، مقابل ال شيء لفريق الطالئع الذي خسر مبارة 
اجلول����ة االولى امام املصري، ومتثل هذه املواجهة اهمية كبيرة لفريق االهلي 
العائد من جولته االفريقية بخسارة امام شبيبة القبائل اجلزائري، لذلك فان 
عيون حس����ام البدري على الثالث نقاط لضبط ايقاع الفريق محليا وافريقيا 
وله����ا نفس االهمية لفريق الطالئع الذي تعطل في مباراته االولى. من ناحية 
أخرى أبدى حسام البدري املدير الفني لفريق األهلي تخوفه من إيقاف جنوم 
الفريق وائل جمعة، ومحمد شوقي، وشريف عبدالفضيل، والقائد حسام غالي 
بعد علمه بإدانة حكم مباراة الفريق أمام ش����بيبة القبائل اجلزائري الالعبني 
األربعة في تقريره وكان األهلي تقدم باحتجاج رس����مي إلى االحتاد االفريقي 
ضد احلكم التوغولي »كوكو« الذي أدار املباراة، لعدم توفيره احلماية لالعبني 
داخل امللعب، وأيضا ضد االعتداءات اجلزائرية التي تعرض لها العبو األهلي 
قبل وبعد املباراة، وأرفق مسؤولو النادي األحمر شريطا مت تصويره مبعرفة 
قناة األهلي التي كانت مرافقة للبعثة وكذلك ش����ريط املباراة، بحسب تقارير 
صحيفة مصرية وخسر األهلي بهدف نظيف أمام شبيبة القبائل ضمن اجلولة 
الثالثة في املجموعة الثانية ب����دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، وألغى 
احلكم هدفا لألهلي بداعي التس����لل، حينها اعترض العبو األهلي على القرار 
واش����تعل املوقف وتناقش جلنة املسابقات في االحتاد االفريقي في اجتماعها 
املقب����ل االحتجاج املقدم من األهلي، وكذلك تقرير حكم ومراقب املباراة التخاذ 
ما تراه م����ن عقوبات للمخطئ من الطرفني ووفقا ملصدر مطلع في الكاف فإن 
كوكو أدان بعض العبي األهلي، واتهمهم باالعتراض عليه بصورة غير الئقة 
بعد إلغائه هدف محمد ش����وقي، وهو ما نف����اه البدري، مؤكدا أن احلكم تعمد 

استفزاز الالعبني.

ناصر محمد
العالقة الوطيـدة واحملبة الصادقة النابعة مـن القلب التي جتمع بني 
الكويت ومملكة البحرين عالقة اخوية بعيدة عن اي برتوكول او رسـميات 
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 اخلمسـينيات واستمرت حتى اآلن وسنواصل ان شاء اهلل استمرارها. 
وتقديرا منا ملا لعبه السابقون في توطيد هذه العالقة سوف نحرص خالل 
ايام هذا الشـهر املبارك على اعطائهم حقهـم 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 )10- 30(

اللقاء األول في »خليجي 1«
لقطة من املباراة األولى التي جمعت بني الفريقني الكويتي 
والبحرين����ي في دورات كأس اخلليج وه����و اللقاء الذي جمع 
بينهما في شهر مارس 1970 لتتويج بطل الدورة األولى والتي 
حقق فيها الفريق الكويتي كأس البطولة اثر تغلبه على منتخب 
البحرين 3-1. والصورة لهجمة كويتية على مرمى البحرين 
يظهر فيها املهاجم اخللوق والف����ذ ابن فيلكا واليرموك جواد 
خلف مشتركا مع حارس البحرين عبداهلل وليد والالعب سالم 
مبارك فيما محمود ديكسن على األرض ومتابعة من املدافعني 
ابراهيم بوچيري وس����امي حس����ن. والصورة الثانية لهجمة 
بحرينية على مرمى الكويت ويظهر فيها الش����يخ خليفة بن 
سلمان أحمد ال خليفة مشتركا مع مرزوق سعيد ومتابعة من 

زميله ابراهيم دريهم.

البدر: إنجاز الثويني مفخرة للرياضة الكويتية
أش���اد رئيس االحتادين الكويتي واآلس���يوي 
للس���باحة الش���يخ خال���د البدر باالجن���از الذي 
حققه الس���باح عب���داهلل الثويني ف���ي أوملبياد 
الش���باب بسنغافورة، مؤكدا انه مفخرة للرياضة 

الكويتية.
وق���ال البدر ل� »كونا« ان االجناز هذا في ضوء 
التنافس الكبير الذي يشهده االوملبياد لم يأت من 
فراغ بل من خالل تضافر جهود اجلميع واإلعداد 
طويل األمد حتت اشراف احتاد السباحة منذ عام 

.2000
وأض���اف أن النتائج التي حققها الثويني رغم 
كل الضغط النفس���ي والعصبي الذي تعرض له 

امنا تبرهن على أن االنسان الكويتي اذا وضع على 
احملك فإن معدنه األصيل يظهر أوقات الشدة. وأكد 
أن ه���ذا االجناز العاملي للثويني وفوزه بامليدالية 
االوملبية البرونزية جاء ليضع اسم الكويت في هذا 
احملفل الدولي، رغم عدم رفع علمها واالستعاضة 

عنه بالعلم االوملبي.
من جهته، أش���اد نائب رئيس احتاد السباحة 
حميد غريب في تصريح ل� »كونا« باألداء املشرف 
والعالي للثويني ورفعه اسم الكويت في هذا احملفل 

العاملي الذي تشارك فيه 205 دول.
من جانبه، أهدى الثويني اجنازه الى صاحب 
الس���مو األمير وس���مو ولي العهد وسمو رئيس 

الوزراء والشعب الكويتي والرياضيني، مؤكدا عزمه 
حتقيق مزيد من االجنازات التي من شأنها رفع اسم 

الكويت عاليا في احملافل الدولية.
وكان الثويني قد حقق املركز الثالث وامليدالية 
البرونزية في س���باق 50 مترا ظهر مسجال زمنا 

قدره 26.46 ثانية.
وم���ن املقرر ان يعود الثوين���ي الى البالد غدا 

السبت، وسيقام له حفل استقبال في املطار.
من جهته قال مدير مهرجان الوطنية الختيار 
أفضل الالعبني والالعبات، مدير كرة اليد في النادي 
العربي حسني عاشور، إن السباح الواعد عبداهلل 
الثويني يس���تحق التكرمي والتقدير على إجنازه 

املتميز الذي رفع به اسم الكويت في هذا التجمع 
الرياضي اآلس���يوي الكبير. واضاف عاشور لقد 
قررت إقامة حفل تكرمي لهذا الس���باح الرائع الذي 
ينتظره مس���تقبل كبير في السباحة وامتنى ان 
يواصل جناحه وتفوقه من بطولة الى اخرى. وعبر 
ع���ن امله في أال يؤثر اخلط���أ الفني الذي ارتكبه 
الثوين���ي في نهائي 100م ظه���ر عليه وان يتطلع 
بقوة الى االمام وينسى هذه الهفوة التي لن تقلل 
من ش���أنه وجنوميته الواعدة في السباحة. واكد 
ان الثويني أب���ى إال أن يقف على منصة التتويج 
بجدارة ومواصلة جناحه الذي حققه على املستوى 

احمللي في بطولة اخلليج األخيرة.

إجراءات أمنية في باريس 
لحماية فريق إسرائيلي

واك��ب وصول فري��ق مكابي 
تل أبيب اإلسرائيلي إلى العاصمة 
الفرنسية باريس اهتمام أمني غير 
مسبوق من قبل الشرطة الفرنسية 
التي استعدت حلمايته وجماهيره 
خ��الل مباراته أمام باريس س��ان 
جرمان امس اخلميس في »يوروبا 
ليغ«. وأعلنت إدارة الش��رطة في 
اتخاذ سلسلة  الفرنسية  العاصمة 
من التدابير األمنية املشددة خالل 
املباراة املرتقبة لتالفي وقوع أحداث 
شغب، ومن بني تلك التدابير منع 
جتمع اجلماهير قبل وبعد املباراة 
الت��ي تقام على ملع��ب »بارك دي 
فرانس«، ومنع رفع األعالم والرايات 

التي حتمل طابعا سياسيا.


