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الفهد: الكويت ما تغيب وإن غاب العلم ونفتخر بأبطالنا 
استقبال حافل للبطل األولمبي عبداهلل الثويني

الثويني متوسطا عائلته في قاعة التشريفات )محمد ماهر(الشيخ طالل الفهد وحشد من الرياضيني في استقبال البطل عبداهلل الثويني 

عبداهلل العنزي 
حظي البطل االوملبي عبداهلل 
الثويني باس���تقبال حافل لدى 
عودته الى البالد مس���اء اول من 
امس قادما من س���نغافورة بعد 
حصوله على امليدالية البرونزية 
في سباق 50 مترا ظهر في دورة 
االلعاب االوملبية االولى للشباب 
التي جترى منافساتها حاليا في 
س���نغافورة، وكان في استقباله 
رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل 
الفهد ونائب املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة عصام 
جعفر وامني سر اللجنة االوملبية 
العنزي ورئي���س نادي  عبي���د 
العتيبي  الس���ابق منير  خيطان 
وسكرتير احتاد الكرة سهو السهو 
وعضو مجلس ادارة العربي بدر 

بوعباس.
وأه���دى الفهد اجن���از البطل 
الثويني الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد واحلكومة والى الهيئة العامة 
اللجنة  للشباب والرياضة والى 
االوملبية واحتاد السباحة برئاسة 
البدر، مشيدا في  الش���يخ خالد 
الوقت ذاته بجهود احتاد السباحة 
التي دائما م���ا تثمر عن حتقيق 

االجنازات.
ووجه الفهد الشكر الى البطل 
عبداهلل الثويني الذي اثبت للجميع 
ان الرياضة الكويتية ما زالت بخير 
وهي والدة دائما للنجوم واالبطال، 
وكذلك الشكر موصول الى مدربه 
املميز والى اجلهاز االداري ورئيس 

من جهته، اشاد امني سر اللجنة 
االوملبية عبي���د العنزي بالبطل 
االوملبي عبداهلل الثويني، مؤكدا 
ان هذا الالع���ب وعلى الرغم من 
صغر س���نه اال انه بط���ل كبير 
ونحن في اللجنة االوملبية نفخر 
بوجود العبني مثل الثويني يرفع 
الكويت عاليا في احملافل  اس���م 

الدولية.
واهدى وال���د الالعب عبداهلل 
الثوين���ي االجن���از الكبير الذي 

رفعوا اسم الكويت عاليا في اصعب 
الظروف بالرياضة الكويتية فشكرا 

لكل من ساهم باالجناز«.
م���ن جانبه ق���ال الثويني ان 
املنافسات كانت صعبة للغاية، 
وشهدت مش���اركة ابطال العالم، 
ولكن هلل احلمد وفقني اهلل في أن 
احرز امليدالية البرونزية، مهديا 
هذا الفوز الى صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح األحمد وولي العهد 
والى كل الشعب الكويتي، واعرب 

يشارك فيها.

الهيئة تكرم المميزين

من ناحيته اشاد عصام جعفر 
باالجن���از الرياضي املتميز الذي 

حققه.
وقال جعفر ان الهيئة اذ تثمن 
هذا االجناز عاليا تؤكد من جديد 
الكويتي���ة تزخر  الرياض���ة  ان 
بالنجوم واملواه���ب في األلعاب 
الفردية وان الرياضة ليست كرة 

قدم فحسب وهذا ما نردده دائما، 
فهناك احت���ادات رياضية تعمل 
من اجل الكوي���ت وتعد العبيها 
بالشكل الالئق للمشاركة في مثل 

هذه البطوالت القارية املهمة.
واك���د ان الهيئ���ة ماضية في 
دعم الرياضيني املتميزين الذين 
يحققون اجنازات رياضية عالية 
تسهم في تكريس املكانة الرياضية 
املتقدمة لدولتنا احلبيبة وسيكون 

هناك تكرمي خاص لهم.

الوفد، فلقد افرحنا البطل الثويني 
كثيرا بتحقيقه لهذه امليدالية االولى 
من نوعها على صعيد البطوالت 
االوملبية للشباب في الدورة االولى 
لها، لذلك فان اسم الثويني اصبح 
في تاريخ الرياضة الكويتية كأول 
بطل اوملبي للشباب في اول بطولة 

تقام.
الفهد تصريحه بقوله  وختم 
»الكويت ما تغيب وان غاب العلم، 
ولطاملا وجدن���ا ابطاال رياضيني 

الس���مو  الى صاحب  ابنه  حققه 
الش���يخ صب���اح األحمد  االمير 
وسمو ولي العهد واحلكومة والى 
الشيخ طالل الفهد الداعم الكبير 
للرياضة والرياضيني والى احتاد 

السباحة.
وقال ان ابنه بطل وس���نعمل 
على تهيئة كل االجواء املناسبة له 
لالستمرار في حتقيق االجنازات 
ورفع اس���م الكوي���ت عاليا في 
املسابقات االوملبية والدولية التي 

عن تقديره لتواجد الشيخ طالل 
الفه���د وجموع املس���تقبلني في 
انتظار عودته، مش���يدا مبواقف 
الفه���د الكبيرة في دعم الرياضة 

والرياضيني.
وبنينّ الثويني ان���ه عز عليه 
انه ل���م يرفع علم الكويت حلظة 
التتويج، متمني���ا اال يتكرر هذا 
االمر مرة اخرى فأهم حلظة في 
حياة الرياضيني هي رؤية اعالم 

بالدهم ترفع اثناء التتويج.

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 )13 - 30(

المحرق في الكويت
فريق احملرق لكرة الق���دم أول فريق بحريني زار الكويت 
ف���ي عام 1957 ردا على الزيارة الت���ي قام بها منتخب الكويت 
للبحرين بداية اخلمسينيات، وقد قام احملرق بزيارة للكويت 
في عام 1971 حينما حق���ق بطولة الدوري املمتاز لكرة القدم، 

ولعب عدة مباريات ودية.
والصورة قبل مباراة العربي الكويتي مع احملرق التي أقيمت 
على ملعب العربي ويظهر فيها كابنت العربي مرزوق سعيد مع 
كابنت احملرق حسن عجالن ويبدو مراقب اخلط محمد املسفر

كاظمة خطف فوزًا مثيرًا من القادسية
واألبيض أسقط النصر برباعية

في ختام مباريات الجولة األولى للدوري الممتاز لكرة القدم

فهد الدوسري � مبارك الخالدي
تصدر الكويت ترتي���ب فرق الدوري 
املمتاز لكرة القدم بعد فوزه السهل على 
النص���ر 4 � 0، فيما خط���ف كاظمة فوزا 
غاليا من ال�ق�ادس�����ي�ة ح�امل اللقب بعد 
فوزه عليه 1 � 0 في ختام مباريات اجلولة 

األولى.
وتناوب على تسجيل أهداف األبيض 
كاري���كا )10 و54( والعماني خليفة عايل 
)32( وبشار عبداهلل )67(، ليحصل الكويت 
على أول 3 نقاط احتل بها الصدارة بفارق 

األهداف عن العربي وكاظمة.
فيما سجل في املباراة األخرى لكاظمة 

هدفه الوحيد علي املشموم )54(.

سيطرة قدساوية بال فائدة

وفي مب���اراة كاظمة والقادس���ية، بدأ 
األصفر اللقاء ضاغطا معتمدا على الثقل 
الهجومي الكبير بني صفوفه من خالل وجود 
الثالثي اخلطير بدر املطوع والس���وريني 
جهاد احلس���ني وفراس اخلطيب وبدعم 
مس���تمر من العب الوسط صالح الشيخ 
وأنقذ حارس كاظمة شهاب كنكوني مرماه 
من هدف محقق بعد تصديه لتس���ديدة 

املطوع القوية في الدقيقة االولى.
وتواص���ل الضغ���ط القدس���اوي من 
خالل تقدم الظهيرين محمد راشد وعامر 
املعتوق وظهر البرتقالي بصورة مهزوز 
حيث ارتكب كنكوني وعدد من املدافعني 
أخط���اء كادت أن ت���ؤدي ألهداف محققة 
للقادسية، ولم يحسن اخلطيب التعامل 
مع الكرة العرضية التي أرس���لها محمد 
راش���د وعادت الكرة ملنتصف امللعب في 
كثير من االوقات املتبقية من زمن الشوط 
االول مع نشاط بسيط للبرتقالي بقيادة 

فهد العنزي الذي حاول ان يحرك فريقه 
ولكنه لم يكن مبستواه املعهود باستثناء 
كرة يوسف ناصر اجلانبية والتي سددها 
بعد تلقية التمريرة العرضية من زميله 
نواف احلميدان ليبعدها نواف اخلالدي 
وترتطم بالقائم األمين )45(. وفي الشوط 
الثاني، نشط كاظمة بصورة مغايرة عن 
تلك التي كان عليه���ا في احلصة االولى 
ومتكن الالعب علي املشموم من تسجيل 
هدف السبق للبرتقالي من تسديدة قوية 
بيسراه سكنت الزاوية اليسرى للحارس 

نواف اخلالدي )54(.
بعد الهدف سعى مدرب القادسية محمد 
ابراهيم لتكثيف مهاجمي الفريق بإشراكه 
حمد العنزي بديال لصالح الش���يخ بغية 
ادراك التعادل وتراجع العبو كاظمة للحفاظ 
على تقدمهم واستحوذ العبو وسط وهجوم 
القادس���ية على الكرة ف���ي اغلب فتراتها 
وواصل محمد ابراهيم اندفاعه نحو تعديل 
النتيجة حيث زج بكل من خلف السالمة 
وسعود املجمد مكان فراس اخلطيب وبدر 
املطوع لتحسني االداء الهجومي الذي تغير 
بشكل واضح عكس ما كان عليه في الشوط 
األول، وقب���ل نهاية املباراة بثالث دقائق 
أنقذ شهاب كنكوني فريقه من هدف محقق 
بعد تصديه لركلة اجلزاء التي س���ددها 
خلف الس���المة اثر عرقلة فيصل دشتي 
جلهاد احلسني داخل منطقة اجلزاء )88( 
كما حرمت العارضة مساعد ندا من ادراك 
التعادل بعد أن وقفت بوجه كرته الرأسية 

.)92(
وان���ذر حكم اللقاء عل���ي محمود كال 
من مساعد ندا وكيتا وسعود املجمد من 
القادسية ومحمد الداود وشهاب كنكوني 
وعلي املشموم ويوسف ناصر وطرد فيصل 

دشتي من كاظمة.

أداء مثالي لألبيض

وفي املباراة األخرى، قدم االبيض شوطا 
اول مثاليا من حيث االداء اجلماعي بعدما 
عمد مدرب الفريق البرتغالي روماو لوضع 
كاريكا وحيدا باملقدمة ومتلقيا املساندة 
البرازيلي  امللع���ب  الهجومية من طرفي 
روجيرو ووليد علي تارة وناصر القحطاني 

واحمد الصبيح تارة اخرى.
الى  السهل  وامتاز االبيض بالوصول 
عمق منطقة النصر عبر التمرير السريع كما 
مارس كاريكا وجراح العتيقي وحسني حاكم 
هوايتهم بالتسديدات من خارج املنطقه.

واج�رى الع��ن��ابي ت��بديال اضطراريا ف�ي 
الدقي��قة الس��ادسة بخروج غازي القهيدي 

مصابا ودخول عبدالعزيز داود.
ومن متريرة ثنائية بني القحطاني ووليد 
انتهت الى كاريكا على حدود املنطقة اطلقها 
قذيفة على يسار احلارس محمد الصالل 

مفتتحا التسجيل لفريقه )10(.
ومن ضربة حرة غير مباشرة مرر كاريكا 
الكرة الى العماني خليفة عايل الذي أطلق 
قذيفة اخرى سكنت شباك الصالل )32(. 
وفي الشوط الثاني سار االبيض على نفس 
املنهجية من خالل السيطرة على مجريات 
املباراة وتلقى كاريكا متريرة من روجيرو 
داخل املنطقة ليسددها االول من الزاوية 

الضيقة هدفا جميال )54(.
وبعد نزول اخلبير بشار عبداهلل سدد 
صاروخا من خارج املنطقة الى سقف مرمى 

الصالل مختتما أهداف فريقه )67(.
ادار اللقاء محمد بوجروة وعاونه فارس 
الشمري ويوسف اخلباز وانذر عمر قمبر 

)النصر(.

سهو السهو يرفع ورقة قطر خالل سحب القرعة

 ختام بطولة
»الكنادرة« للرماية

العام للجنة  المنسق  أعلن 
الكن���ادرة المنظم���ة للبطولة 
الرمضانية الثالثة للرماية ياسر 
الكندري نتائج ختام البطولة 
التي كانت تحت رعاية رئيس 
اتحاد كرة القدم الشيخ طالل 

الفهد وهي:
الفائ���زون من  المدني���ون 
الرم���اة 9 مل���م: األول  فئ���ة 
يوسف الغريب والثاني ثنيان 
الرشود والثالث محمد سمارة، 
والعسكريون 9 ملم: األول وليد 
الش���هاب والثاني بدر الناصر 

والثالث ثامر المطيرات.
الفائزون في  المدنيون  أما 

فئة السنايبر:
فحصل عابدين عابدين على 
المركز األول، وعماد االنصاري 
الثاني، وعبداهلل  المركز  على 

الصالح على المركز الثالث.
والفائزون العسكريون فئة 

السنايبر:
الكندري على  فحصل علي 
المرك���ز األول، وجاس���م علي 
الثاني، وعبداهلل  المركز  على 
الديحاني على المركز الثالث.

اما النس���اء الراميات فئة 9 
ملم:

فكان المركز األول من نصيب 
الثاني  زينب بهم���ن والمركز 
ايمان بولند وفي المركز الثالث 

سمية الشطي.

الكويتي يبذل مجهودات كبيرة 
ف����ي أفضل  البطولة  إلخ����راج 
صورها وهو م����ا ظهر واضحا 
من خالل إصرارهم على استضافة 

حفل سحب مراسم القرعة.
وأشار ميرزا الى ان القوائم 
األولية التي س����تضم 30 العبا 
لكل منتخب س����تقدم في موعد 
أقصاه نهاية الشهر اجلاري قبل 
ان يتقلص العدد ل� 20 العبا في 
القائمة النهائية قبل أسبوع من 

انطالق منافسات البطولة.
في غضون ذلك، أبدى ممثلو 
املنتخبات اخلليجية املشاركة 
البطولة سعادتهم بحرص  في 
الشيخ طالل الفهد على حضور 

القرعة.

أجندت����ه األساس����ية لتجهيزها 
للمشاركات القارية.

وبني الفهد ان اللجنة املنظمة 
التي  املقترحات  العديد من  لديها 
ستسعى الى تنفيذها على هامش 
تلك االستضافة أهمها اقامة دورات 
لإلداريني يشارك فيها اثنان من كل 
دولة الكتسابهم خبرات إضافية مع 
امكانية زيادة العدد وفق شروط 
محددة، مما سيس����اعد االحتادات 
الوطنية في املستقبل على جتهيز 
إداريني أكفاء ميلكون القدرة على 
التعامل مع املناسبات الكبيرة. من 
جانبه، كشف ميرزا احمد ان قرعة 
خليجي الناشئني تقام للمرة األولى 
خارج دول املقر للجنة التنظيمية 
وهي البحرين، الفتا إلى ان االحتاد 

أس����فرت قرع����ة »خليجي 7« 
ملنتخبات الناشئني لكرة القدم حتت 
17 عاما التي ستنطلق في الكويت 
21 سبتمبر املقبل عن وقوع أزرق 
الناشئني ضمن املجموعة الثانية إلى 
جانب منتخبي عمان وقطر، فيما 
ضمت املجموعة األولى السعودية 
واإلمارات والبحرين وذلك خالل 
التي جرت  القرعة  مراسم سحب 
أول أمس بحضور رئيس اللجنة 
املنظمة العليا للبطولة الشيخ طالل 
الفهد وممثلي الوفود املشاركة في 

البطولة.
وسيبدأ أزرق الناشئني مشواره 
في البطول����ة مبواجهة عمان في 
االفتت����اح ثم يلتق����ي قطر في 25 

سبتمبر.
وتأتي خليجي الناشئني إعدادا 
للمنتخب����ات املش����اركة خلوض 
التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس 

آسيا للشباب في العام املقبل.
من جانبه، رحب الشيخ طالل 
الفهد رئيس احتاد الكرة واللجنة 
الوفود املشاركة  املنظمة مبمثلي 
وعلى رأس����هم ميرزا احمد األمني 
العام املس����اعد للجنة التنظيمية 

لدول مجلس التعاون.
وأوضح الفه����د ان احتاد كرة 
القدم سخر كل إمكانياته إلجناح 
تل����ك البطولة الت����ي تعد احلدث 
التنظيمي االول في مسيرة املجلس 
احلالي، مضيفا ان االحتاد يضع 
إعداد منتخبات الناش����ئني ضمن 

»األزرق« مع عمان وقطر في خليجي الناشئين 

)عادل يعقوب(العب القادسية عامر املعتوق مير من مدافع كاظمة محمد الداود


