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عندما يحين وقته 
رأي���ي في بطولة كأس اخللي���ج لكرة القدم انها 
بطولة مستهلكة بعدما انتفى الغرض من إقامتها، 
اذ كنا نتطلع من خاللها لالرتقاء بالالعب اخلليجي 
وحتسني مستواه للمنافسة على البطوالت القارية 
والتأهل الى املس���ابقة الكبرى »كأس العالم«، ولم 
تعد البطولة، التي تقام كل س���نتني من وجهة نظر 
شخصية، ذات قيمة فنية ملنتخبات عصرية واكبت 
عصر االحتراف وتخطت بكثير زمن املرشح االوحد 
للقب والكرة امللونة باالبيض واالسود وطريقة كشف 
التسلل لاليقاع باخلصوم والتي كان يجيدها أفراد 
خط الدف���اع القطري في حقبة الثمانينيات بقيادة 
مدربهم البرازيلي أيفريس���تو، كما ان البطولة في 
مواعيدها املتغيرة دوما تؤثر سلبا على استمرارية 
مسابقات الدول املش���اركة وخصوصا الدوري الى 

جانب االستحقاقات اخلارجية االخرى.
ما يتردد حاليا بأن اليمن غير قادرة على استضافة 
»خليجي20« في مدينة عدن نوفمبر املقبل يتطلب 
من الدول املشاركة الصراحة والبعد عن املجاملة، ألن 
ما يهمنا هو احملافظة على خصوصية البطولة التي 
حتظى مبتابعة جماهيرية، ويرى البعض ومحدثكم 
احدهم ان تواضع االمكانيات املادية واملهنية وعدم 
توافر املالعب احلديثة سيقلل من جناح البطولة، 
واحلقيقة التي يجب عدم جتاوزها ان الوضع االمني 
في اليمن غير مستقر حاليا كما تنقله وكاالت االنباء، 
فمن االفضل ترحيل البطولة الى وقت آخر أو نقلها 
للدولة البديلة البحرين، ويرى آخرون ان مشاركة 
الس���عودية بفريقها االوملبي في البطولة سيفقدها 
بريقه���ا ويقلل من أهميتها مل���ا ميلكه االخضر من 
»كاريزما« احلضور واملنافسة الدائمة على اللقب.

من أكثر االقوال ش���يوعا في الكتابة الصحافية 
»االختالف في وجهات النظر ال يفسد للود قضية«، 
وسيختلف معي الكثيرون فيما ذهبت إليه، لكن من 
حقي ان أشير بإصبعي إلى موقع اخلطأ لتصويبه 
فلس���نا ضد استضافة اليمن للبطولة ولكن عندما 

يحني وقته، وسالمتكم.
ناصرالعنزي

بهدفي »موسوي«.. العربي تخطى الجهراء
الساحل بال جهاز فني يتعادل مع السالمية في انطالق الدوري الممتاز

ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي
ب���دأ العربي رحل���ة البحث 
عن لقب الدوري املفقود منذ ما 
يقارب العشرة أعوام بنجاح بعدما 
تخطى باقتدار خصمه اجلهراء 
2-0، فيما فشل الساملية في الفوز 
على الساحل بعدما تعادل معه 
1-1 ضمن مباريات اجلولة األولى 

للدوري املمتاز لكرة القدم.
وس���جل للعرب���ي حس���ني 

املوسوي )28 و49(.
الثانية، تقدم  وفي املب���اراة 
الس���املية بهدف رائع حملترفه 
الكسندر رانوريتش  البوسني 
)36( وتعادل للساحل البديل زيد 
العيدان )88(، والالفت في هذه 
املباراة ان الساحل خاض اللقاء 
بال جهاز فني حيث يتواجد مدربه 
الكرواتي مارينكو كوجلانني في 
البحرين انتظارا إلصدار تأشيرة 
دخوله للبالد بينما جلس مساعد 

امل���درب عبداهلل الش���مري في 
املدرجات لعدم إصدار بطاقته من 
االحتاد واشرف مدرب فريق حتت 
16 س���نة حسن علي على قيادة 
الفريق وأحس���ن قراءة اخلصم 

ووفق في توظيف العبيه. 

أداء جيد للعربي

املباراة األولى، أحس���ن  في 
األخضر في لعبه خالل الشوط 
األول بعدم���ا وص���ل الى مرمى 
حارس اجلهراء غير مرة، وبعدما 
ضاعت منه فرص متكن مهاجمه 
النش���ط حس���ني املوسوي من 
تس���جيل الهدف األول اثر خطأ 
وقع فيه مداف���ع اجلهراء احمد 
حواس ليسدد الكرة بقوة داخل 
املرم���ى )27(، وكانت العارضة 
ردت قبلها كرة قوية حملمد جراغ 
الذي شكل مع زميله عبدالعزيز 
الس���ليمي ثنائيا جيدا في خط 

الوسط وإمداد املهاجمني بالكرات 
السانحة للتسجيل، ووقف حارس 
اجلهراء سطام احلسيني مانعا 

للهجمات العرباوية املكثفة.
وغاب عن األخضر محترفوه 
البرازيليون لعدم إمتام اجراءات 
تس���جيلهم وزج مدربه اجلديد 
البرازيل���ي مارس���يلو كاب���و 
بعناصره اجلاهزة وحثهم على 
الهجوم املبكر وجنح املهاجمان 
املوسوي وجراح زهير في إرباك 
الكرة  دفاع اخلصم وأنصفتهم 

بالهدف األول.
وفي الشوط الثاني لعب احمد 
موس���ى وعلي اشكناني لزيادة 
الهجومي وجنح أيضا  الضغط 
حسني املوسوي في تسجيل الهدف 
الثاني اثر كرة مرسلة من جراغ 
جنح في إس���كانها املرمى)48(، 
العربي وسيطر  ووضح تفوق 
على أحداث اللعب وأضاع فرصا 

أخرى للتسجيل.
أما اجلهراء فقد كان في الشوط 
األول أفضل من الثاني وسنحت 
له فرصتان ثمينتان للتسجيل 
أضاعهما سعد نزال ومحمد دهش 
وهبط أداء الفريق في الش���وط 
البدني  الثاني بس���بب اإلجهاد 
وحتمل خط الدفاع صد الهجمات 
العرباوية وخلفهم احلارس سطام 
احلسيني الذي ذاد عن مرماه وال 

يتحمل مسؤولية الهدفني.
املب���اراة طاق���م مكون  أدار 
من وليد الش���طي وياسر احمد 
العنزي وأحسن احلكم  ومحمد 
ادارة املباراة وأنذر محمد جراغ 

من العربي.

تعادل السالمية والساحل

املب���اراة األخرى، جاء  وفي 
الشوط األول متوسط املستوى 
وكان الس���ماوي به هو األنشط 

عبر اجلبهة اليمنى لتواجد ناصر 
العثم���ان الذي ش���كل خطورة 
بعرضياته املتقنة وكاد الكسندر 
ان يفتتح التسجيل بتسديده قوية 
علت العارض���ة )20(، رد عليه 
محمد العازمي بقذيفة مرت بجوار 
القائم االمين حلارس الس���املية 

حميد القالف )24(.
وفي الدقيقة 27 خرج العب 
الساحل ابراهيم جدال ليحل بدال 
منه املهاجم زيد العيدان وارسل 
مش���اري العازمي صاروخا من 
خ���ارج املنطقة أبع���ده حارس 
الساحل علي كاظم الى ركنية ومن 
ملسة يد مدافع الساحل يوسف 
وليد نفذها الكسندر بشكل رائع 
في املقص األمين ملرمى الساحل 

.)36(
وفي الش���وط الثاني، أضاع 
البط���ي هدفا مؤكد  عبدالرزاق 
للسماوي عندما سدد الكرة من 

الوضع منفرد خارج املرمى )54(، 
لينشط بعدها الساحل وكاد عبيد 
منور ان يعادل النتيجة من ضربة 
حرة مباشرة إال أن القائم األيسر 
للقالف تكفل بردها )74( وقبل 
ان تلفظ املباراة أنفاس���ها مرر 
املتألق محمد الظفيري عرضية 
الى العيدان الذي سددها مباشرة 
بالقائم األمين للقالف  ارتطمت 
لتدخ���ل املرم���ى وأعل���ن هدف 

التعادل.
الدولي  الطاقم  اللق���اء  أدار   
املك���ون من محمود البلوش���ي 
للساحة وعاونه ناصر الشطي 
ويوسف العنزي، وأنذر البلوشي 
كل من محمد فريح ومنصور مانع 
وعبيد منور )الساحل(، وحميد 
القالف ومش���عل حميد وجراح 
عبداللطيف ومش���اري العازمي 

وعبداهلل البريكي )الساملية(.

ناصر محمد
العالقـة الوطيدة واحملبـة الصادقة النابعة من القلـب التي جتمع بني 
الكويت ومملكـة 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 

اخلمسينيات واستمرت حتى اآلن وسنواصل ان شاء اهلل استمرارها. وتقديرا 
منا ملا لعبه السـابقون في توطيد هذه العالقة سوف نحرص خالل ايام هذا 
الشـهر املبارك على اعطائهم حقهم من خالل هذه الصور التي سننشرها 
لتذكيرهم بالذكريات احللوة التـي مرت عليهم مع االعتذار ملن لم اعرف 

اسماءهم ولهم كل التقدير.

صورة تذكارية جتمع بني العبي فريق 
اجليش الكويتي وفريق النادي العربي 
البحرين���ي لكرة القدم قب���ل مباراتهما 
الودية التي اقيمت بالبحرين عام 1970 
ويظه���ر فيها من اليمني وقوفا: املؤمن � 
يوسف ش���ويعر � كرمي نصار � محمد 
القطان � عبداهلل العصفور � عيسى ماجد 
� عبدالرحمن الدولة � سعيد العبادي � 
آدم احلاج � عبداهلل محمد � سالم مبارك، 
وجلوسا: محمد مهنا � محمد االنصاري � 
ابراهيم اخلشرم � فاروق محمد صالح � 
عثمان العصيمي � محمد احلمادي � فهد 
العيسى � محمد صالح � احمد الطرابلسي 

� محمد احمد.
العربي استعان بأربعة العبني لدعم 
صفوفه في تلك املباراة التي انتهت لصالح 

فريق اجليش الكويتي 1 - 0.

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )12 - 30(

العب الساملية ناصر العثمان يتعرض للمضايقة من مدافع الساحل

الجيش الكويتي والعربي البحريني

فوز ثان للهالل واالتحاد

»المعاقين« يشكر األمير 
وولي العهد لدعمهما

»الرماية« يحتفي
 بالحمود والعتيبي

اإلمارات »سوبر«

حقق كل من الهالل واالحتاد 
فوزه الثاني في الدور السعودي 
لكرة القدم على مضيفيهما احلزم 
والفيصلي بنتيجة واحدة 0-2 
الثانية.في  في ختام املرحل����ة 
املباراة االولى، س����جل للهالل 
عيسى احملياني )22( والبرازيلي 
تياغ����و نيفيز )85 م����ن ركلة 

جزاء(.
الثانية، سجل  املباراة  وفي 
هدفي االحتاد سعود كريري )58( 

والبديل عمر سلطان )94(.
وفي بريدة، تغلب الرائد على 
جنران بثالثة اهداف س����جلها 
الش����مري )39 و44(  موس����ى 
وعبده حكم����ي )49( ولنجران 
البرازيل����ي جوليانو فرنانديز 
)37( والكونغولي دميبا )63(.

وفي اخلبر، تعادل القادسية 
والوحدة بهدف للنيجيري جون 
جامبو )66( مقابل هدف ملهند 

عسيري )16(.
ق����د فاز على  وكان االتفاق 
االهلي 4-3 والنصر على الفتح 
4-2 والتعاون على الشباك 1-4 

في افتتاح املرحلة.

أع����رب أم����ني س����ر النادي 
الرياضي للمعاقني شافي الهاجري 
باسمه ونيابة عن جميع أعضاء 
مجلس اإلدارة ومنتسبي النادي 
والعبي����ه والعباته عن تقديره 
العميق وامتنانه ملقام صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد 
األمني وس����مو رئي����س مجلس 
ال����وزراء � حفظه����م اهلل � على 
دعمهم الالمح����دود واملتواصل 
ألبنائهم املعاقني واملوافقة على 
انشاء ناد رياضي أوملبي جديد 
يخدم شريحة املعاقني ويسهم 
النادي في تطوير ورسم خريطة 
مميزة نح����و حتقيق املزيد من 
االجنازات الرياضية في الداخل 
الهاجري في  واخلارج. وق����ال 
تصريحات له ان هذا الدعم يثلج 
الصدر وليس غريبا على رمز 
الب����الد واألب الروحي والداعم 
املعاق����ني، فهو  األول ألبنائ����ه 
صاحب املواقف واأليادي البيضاء 
السخية التي التزال تعطي وتدعم 
هذه الفئة، ويحرص سموه على 
راحتهم وتذليل كل العوائق التي 
تعترضهم من خالل توجيهاته 
السامية التي تصنع االبتسامة 
لدى كل معاق. وثّمن الهاجري 
عاليا دعم وجهود سمو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد ومجلس 
الوزراء برئاس����ة سمو الشيخ 
ناصر احملمد فهما ال يتوانيان في 
دعم املعاقني ومواقفهما مشهودة 

في ذلك.

يقيم نادي الرماية في متام 
الس���اعة التاس���عة والنصف 
مس���اء اليوم حفل اس���تقبال 
الكويت ممثلة  مبناسبة فوز 
بالشيخ سلمان احلمود � رئيس 
االحتادين الكويتي واآلسيوي 
للرماية � مبنصب نائب رئيس 
االحتاد الدولي للرماية وم.دعيج 
العتيبي � رئيس االحتاد العربي 
ونائب رئيس االحتاد الكويتي 
للرماية � مبنصب عضو مجلس 
ادارة االحتاد الدولي للرماية.

أح���رز فريق اإلمارات لقب 
بطل كأس السوبر اإلماراتية 
لك���رة القدم بعد ف���وزه على 
الوحدة حامل لقب الدوري 1-3 

على ستاد النصر في دبي.
وس���جل عدن���ان حس���ني 
31 واجلزائ���ري ك���رمي كركار 
اإلم���ارات  أه���داف  و89   44
والبرازيلي فرناندو بيانو 81 

هدف الوحدة.

يحيى حميدان
اعتمد اجلهاز الفني ملنتخبنا 
الوطني لكرة الس���لة القائمة 
النهائية التي س���يخوض بها 
غمار منافسات بطولة املنتخبات 
العربية ال� 20 املقررة اقامتها 
في العاصمة اللبنانية بيروت 
خالل الفترة من 14 وحتى 24 
 11 املقبل مبشاركة  س���بتمبر 

منتخبا.
وضمت القائمة النهائية 12 
العبا وهم: عبدالعزيز ضاري، 
نايف الصندلي ومحمد املطيري 
)اجلهراء(، وعبدالعزيز الربيعة، 
محمد اشكناني وأحمد البلوشي 
)كاظمة(، وأحمد سعود وصقر 
عبد الرضا )القادسية(، وشايع 
مهنا وصالح يوسف )الساحل(، 
ومحمد صالح )العربي( وحسني 

عبدالرحمن )الكويت(.
هذا وكان اجلهاز الفني قد 
اختار ه���ذه القائمة من أصل 
31 العبا ف���ي القائمة األولية 
ومتت تصفيتهم على مرحلتني. 
ويلعب منتخبنا في املجموعة 
األولى الى جانب مصر وتونس 

واجلزائر وليبيا واملغرب. 

التضامن يواجه اليرموك في انطالق »األولى«
مبارك الخالدي

تشهد الساعة العاشرة من مساء اليوم انطالق 
منافسات دوري الدرجة االولى لكرة القدم والذي 
تتنافس فيه 6 فرق على بطاقتني للتأهل للدوري 
املمتاز للموس���م املقبل، والف���رق هي: التضامن 
والصليبخ���ات الهابطني من املمت���از إضافة الى 

اليرموك وخيطان والشباب والفحيحيل.
وف���ي مباريات الي���وم يلتق���ي التضامن مع 
اليرموك على ستاد ثامر بنادي الساملية والشباب 
مع الفحيحيل على ملعب الس���احل وخيطان مع 
الصليبخات على س���تاد مب���ارك العيار بنادي 

اجلهراء.

ويحدو جميع الفرق األمل بكسب نقاط اجلولة 
االولى وحتقيق بداية مثالية لالستمرار في املنافسة 
على حجز إحدى بطاقتي التأهل. وتشير التوقعات 
إال ان مواجهة التضامن مع اليرموك رمبا تكون 
األكثر ندي���ة ملا يقيمه الفريق���ان من كوكبة من 
الالعبني املتميزين، السيما التضامن بتواجد الالعب 
األوملبي حمد أمان إال ان الصعوبة التي رمبا تواجه 
الفريق هي عدم تعود الالعبني على مواجهات دوري 

الدرجة االولى والتي تتطلب أداء خاصا.
ويبدو اليرم���وك أكثر تصميما على مواصلة 
عروضه املتميزة في اجلوالت االخيرة من املوسم 

الفائت إال ان احلظ لم يحالفه للتأهل.

مستشفى األمومة يرعى دورة النصر الرياضي
من���ذ انطالقة املستش���فى 
القصيرة الزمن إال ان مستشفى 
األمومة يتقدم بخطى واضحة 
في مجال املشاركة االجتماعية 
ويتفاعل مع املجتمع الكويتي 

بشكل ايجابي.
ومنذ تأس���يس املستشفى 
مت وضع أهداف عدة ليحققها 
املستشفى خالل مسيرته ومن 
هذه األهداف التفاعل االيجابي 
مع املجتمع والتواصل الفاعل 
مع أف���راد مجتمع���ه. ومازال 
املستشفى في بدايته ويستعد 
الفتتاح���ه الكبير بعد ش���هر 
رمضان املب���ارك إال ان دوره 

كعضو فاعل به���ذا املجتمع بدءا 
من أول يوم له.

فاليوم ومبناسبة هذا احلدث يسعدنا ان 
نوضح ان مساهمة مستشفى األمومة أتت 
كبادرة من احد موظفيه ومبا ان املستشفى 
يؤمن بدور املوظف بأي مستشفى وتطبيقا 
منها لسياساتها ومبادئها بحق كل موظف 
بتقدمي اقتراحاته فقد كان من دواعي سرور 
إدارة املستش���فى ان تستمع لهذا االقتراح 
اجلميل وان تع���ززه من خالل دعمه ماديا 

ومعنويا.

هذا اضافة الى إميان املستشفى بالدور 
امللقى على عاتق املؤسس���ات اخلاصة في 
تطوي���ر األوجه املختلف���ة للمجتمع ومبا 
يشمل جانب الشباب والرياضة. وعلى ما 
سبق، يفتخر املستشفى بان تساهم في هذا 
النشاط االجتماعي الشبابي اجلميل خالل 
شهر رمضان املبارك وان يساهم فيه كراع 
وان يقدم خدمات اإلسعاف والعيادات املتنقلة 
خالل دورة النصر الرياضي الرمضانية األولى 
لكرة القدم، وسيقدم املستشفى الكثير خالل 

مسيرته للمجتمع.

اختيار 12 العبًا ألزرق السلة للمشاركة في البطولة العربية

)عادل يعقوب(العبا أزرق السلة صقر عبد الرضا وشايع مهنا في التدريبات األخيرة

)محمد ماهر(مهاجم العربي حسني املوسوي مير من مدافع اجلهراء أحمد حواس 

قرعة »خليجي 20« تسحب اليوم في عدن
تسحب اليوم االحد في عدن قرعة دورة كأس 
اخلليج ال� 20 لكرة القدم املقرر اقامتها في اليمن 

من 22 نوفمبر الى 4 ديسمبر املقبلني.
وقال عضو اللجنة الفرعية املنظمة للبطولة 
جمال اليماني لوكالة الصحافة الفرنس���ية ان 
»معظم املشاركني من االحتادات اخلليجية وصلوا 
الى مدينة عدن للمشاركة في القرعة مبن فيهم 
االحتاد العماني حامل اللقب الذي سيأتي ومعه 
كأس البطولة«. واضاف »ان شخصيات رياضية 
خليجية وعربية ستشارك ايضا ابرزها القطري 
محمد بن همام رئيس االحتاد اآلسيوي والشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني رئيس االحتاد القطري 
وحسني س���عيد رئيس االحتاد العراقي، فضال 
عن عدد من النجوم السابقني كالسعودي ماجد 

عبداهلل وجاس���م يعق���وب واالماراتي عدنان 
الطلياني والقطري منص���ور مفتاح القطري، 
وس���يتضمن حفل س���حب القرعة عرض فيلم 
تعريفي عن مدينة ع���دن باإلضافة الى عرض 
مفصل للمنشآت الرياضية واإليوائية والسياحية 
اخلاصة ببطولة خليجي 20، ثم تقام مراس���م 
القرعة التي س���تجري بحسب الالئحة املنظمة 
للبطولة وذلك من خالل توزيع املنتخبات الثمانية 

املشاركة على مجموعتني«.
واوضح »سيوضع املنتخب اليمني على رأس 
املجموعة األولى باعتب���اره املنتخب املضيف، 
واملنتخب العماني على رأس الثانية كونه حامل 
اللقب، وتوزع املنتخبات الستة االخرى الى 3 

مستويات حسب آخر تصنيف للفيفا«.


