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الالعبني، فان فريقه س����يكون 
حاضرا بقوة في اللقاء.

الجهراء ـ القادسية

ويشد القادسية الرحال متوجها 
الى اجلهراء ملواجهة فريقها الصاعد 
حديثا لدوري األضواء، ولن تكون 
املباراة سهلة على الفريقني باعتبار 
أنها س����تكون مبثاب����ة تعويض 
لكليهما بع����د تعرضهما للهزمية 
في مباراتيهما االفتتاحية، حيث 
خسر اجلهراء أمام العربي بهدفني 
نظيفني، فيما خسر القادسية من 

كاظمة بهدف يتيم.
وستكون املباراة فرصة جيدة 
للجهراء لتقدمي مستوى افضل من 
مباراته االول����ى، ويحاول مدربه 
البرازيلي غينيتس دي سيلفا رفع 
الروح املعنوية لالعبيه، وتعويض 
اللعب ب����دون محترفني من خالل 
املناسبة خلوض  التوليفة  ايجاد 
اللقاء، ووضع استراتيجية للحد 
من خطورة مهاجمي األصفر الذين 

الزمهم سوء احلظ أمام كاظمة.
فيما يحاول مدرب القادسية محمد ابراهيم تعويض اخلسارة، وبث 
احلماس في العبيه بعد ان تسلل لهم االحباط على اثر تلقيهم الهزمية 
الثانية في املوس����م اجلديد بعد الس����قوط ام����ام الكويت 1 � 3 في كأس 
السوبر. ويضم االصفر قوة هجومية ضاربة مثل بدر املطوع والسوريني 
فراس اخلطيب وجهاد احلسني وخلف السالمة وحمد العنزي وسعود 
املجمد وأحمد عجب، واذا ما متكن الفريق من استعادة توازنه والعودة 
بنقاط املباراة كاملة، فانها س����تكون البداية ملنافس����ة حامية الوطيس 

منذ البداية.

فهد الدوسري
تنطلق مساء اليوم االربعاء 
الثانية من  منافسات اجلولة 
الدوري املمتاز لكرة القدم، باقامة 
مباراتني فيحل الكويت املتصدر 
ضيفا ثقيال على الساحل، فيما 
يشد القادسية حامل اللقب في 
الرحال  املوس����مني املاضيني، 
ملواجهة اجله����راء على ملعب 
مبارك العيار، وتقام املباراتان 

في الساعة ال� 10 مساء.

الساحل ـ الكويت

 بع����د أن حق����ق الكوي����ت 
ف����وزا عريضا على النصر في 
مستهل مش����واره في الدوري 
برباعية نظيف����ة، يحل ضيفا 
على الساحل الوافد اجلديد الى 
الدوري املمتاز، واملنتشي بعد 
متكنه من خطف تعادل ثمني 
من الس����املية 1 � 1 في اجلولة 
االولى التي أقيمت أيضا على 

ملعبه.
ويعول مدرب الكويت البرتغال����ي جوزيه روماو على رأس 
احلربة املهاج����م اخلطير البرازيلي كاريكا الذي س����جل هدفني 
في املباراة الس����ابقة، وانطالقات مواطنه روجيرو ووليد علي، 
وتعتبر صفوف االبيض مكتملة للمواجهة وتؤهله حلصد نقاط 
املباراة كاملة، اذا ما واصل السير على نهجه الهجومي الذي أرعب 

اخلصوم واحد تلو اآلخر.
من جانبه، س����تكون املباراة االولى ملدرب الساحل الكرواتي 
كوجلانني، بعد وصوله قادما من البحرين بس����بب تأخر اصدار 
»الڤيزا«، واذا ما متكن من التوصل الى التشكيلة املتجانسة من 

جانب من اإلنشاءات في ملعب الوحدة في ابني

اعتبر أن أبين تتعرض إلى إبادة جماعية وسأل أين العروبة وروابط الدم وحق الجوار؟

»الحراك الجنوبي« في اليمن يناشد دول الخليج عدم المشاركة بـ »خليجي 20«
ناشد املجلس االعلى للحراك السلمي في 
جنوب اليمن في بيان له امس الثالثاء، دول 
مجلس التعاون عدم املشاركة في »خليجي 20« 
لكرة القدم املقررة في اليمن بسبب االحداث 
اجلارية فيه وسقوط العديد من االبرياء بني 

قتيل وجريح.
ويستضيف اليمن في عدن وابني اجلنوبيتني 
كأس اخلليج من 22 نوفمبر الى 4 ديس���مبر 
املقبلني، والتي سحبت قرعتها االحد املاضي، 
واس���فرت عن وقوع الكويت واليمن وقطر 
والس���عودية في املجموع���ة االولى، وعمان 
حامل اللقب والع���راق واالمارات والبحرين 

في املجموعة الثانية.
وجاء في البيان الذي تلقت وكالة الصحافة 
الفرنسية نس���خة منه »ان مديرية لودر في 
محافظة ابني تتعرض الى حرب ابادة جماعية 
ادت الى س���قوط العديد من الضحايا، واننا 
نناشد االخوة في مجلس التعاون اخلليجي 
بعدم املشاركة فيما يسمى خليجي 20، وكيف 
لهم ان يشاركوا ودماء اجلنوبيني تنزف في 
ارض اجلنوب وما يجري اليوم في لودر ما 

هو اال إلجناح خليجي 20 والتهيئة له«.
وتابع »اي���ن العروبة وروابط الدم وحق 
اجلوار، كيف تس���محوا ألنفس���كم مشاركة 

االحتالل اليمني بإجراء بطولة رياضية على 
ارض اجلنوب، واجلنوب يناش���دكم خالل 3 
اعوام متتالية ويقدم التضحيات اجلسيمة في 
ميادين النضال السلمي الخراج هذا االحتالل 

الفارض نفسه على اجلنوب بالقوة«.
وقتل 4 عناصر من »القاعدة« في اشتباكات 
جديدة اندلعت ليل االثنني في مدينة لودر كما 
اعلنت وزارة الداخلية اليمنية امس الثالثاء. 
وبذل���ك يرتفع ع���دد القتلى ف���ي املواجهات 
التي اندلعت اجلمعة املاضي في هذه املدينة 
التابعة حملافظة ابني الى 33 قتيال، حس���ب 
وكالة الصحافة الفرنسية استنادا الى االرقام 

الرسمية.
واستمرت املواجهات منذ اندالعها بني اجليش 
وعناصر القاعدة، وهي االعنف بني الطرفني 
في جنوب اليمن، حيث ينشط تنظيم »قاعدة 

اجلهاد« في جزيرة العرب.
وازدادت خالل االش���هر املاضية هجمات 
»القاعدة« على القوات االمنية واملس���ؤولني 
احلكوميني في جنوب اليمن الذي كان دولة 
مس���تقلة حتى الع���ام 1990، والذي يش���هد 
ايضا حركة احتجاجية واسعة ازداد طابعها 
االنفصالي بشكل كبير تعرف باسم »احلراك 

اجلنوبي«.

األصفر يسعى للنهوض من جديد أمام اجلهراء

 )هاني الشمري(العبو الكويت رفضوا تسلم كأس السوبر فيما الشيخ طالل الفهد يوقع للحكم  ياسر أحمد

 مشترطًا االعتذار أو تسريح الالعبين إليقافهافي انطالق منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز

الكويت والقادسية يشدان الرحال إلى أبوحليفة والجهراء

جينا ثالث »هونغ كونغ« لـ»الويك بورد«
أحرزت العبة فريق الويك بورد الكويتي جينا الفيلكاوي املركز 
الثالث في الفئة املتوسطة في بطولة هونغ كونغ الدولية لسباقات 
األلعاب املائية والتزلج على امل����اء والتي اختتمت في 19 اجلاري 

بإشراف االحتادين اآلسيوي والدولي للعبة.
وقالت انها سعيدة بحصولها على املركز الثالث في ظل منافسة 
كبيرة وقوية من الالعبات األكثر خبرة، السيما ان املشاركة كانت 

برغبتي وبدافع شخصي مني لتحسني مستواي.
يذكر ان الفيلكاوي فازت باملركز الثاني في بطولة ماليزيا للفئة 

املتوسطة في الشهر املاضي.
وأضافت الفيلكاوي ان بطولة هونغ كونغ كانت فرصة ثمينة 
الكتس����اب املزيد من اخلبرة واالحتكاك مع أفضل املش����اركات في 
اللعبة، ما يؤدي الى رفع املستوى الفني واملهاري واللياقي، وهذا 
سينعكس بشكل إيجابي على اللعبة في الكويت وتزداد احلظوظ 
ف����ي حتقيق األلقاب في البطوالت اخلارجي����ة واإلقليمية والنظر 
دائما الى البطوالت الدولية التي ستكون عالمة فارقة في مسيرة 

اللعبة.

»الكرة« خاطب لجنة االنضباط في »فيفا«
حول العقوبة المقترحة على الكويت

مبارك الخالدي
 علمت »األنباء« ان احتاد كرة 
القدم خاطب رسميا جلنة االنضباط 
في االحتاد الدولي »فيفا« بش����أن 
العقوبة املمكن تطبيقها على إدارة 
نادي الكويت عقب رفض األخيرة 
السماح لالعبيها بصعود منصة 
التتويج ومقاطعة مراسم التتويج 
وتسلم كأس الس����وبر وامليدالية 
الذهبية من رئيس االحتاد الشيخ 

طالل الفهد.
وكان����ت جلنة املس����ابقات قد 
عقدت عدة اجتماعات لبحث املواد 
التي جتيز لها فرض عقوبة على 
إدارة نادي الكويت والالعبني، اال 
الالئحة من  انها فوجئت بخل����و 
أي مادة من املواد القانونية التي 
ميكن تطبيقها كعقوبة، األمر الذي 
قد يشجع على تكرار احلادثة في 

مناسبات أخرى.
ورفع����ت جلن����ة املس����ابقات 
تقريرها الى مجلس إدارة االحتاد 
املب����اراة، مطالب����ة باتخاذ  عقب 
أقصى العقوبات حسب املادة 117 
من الالئحة والتي تش����مل االنذار 
اخلطي والغرامة املالية والتوصية 
بنقل املباريات الى مالعب أخرى 
او إقامته����ا دون جمهور او إلغاء 
املباراة او إعادتها كاملة اذا دعت 
احلاج����ة او التوصية الى مجلس 

او  املباراة  اإلدارة بإلغاء نق����اط 
اعتماد الفريق خاس����را 3 � 0 او 
التوصية الى مجلس اإلدارة فرض 
عقوبات غير منصوص عليها في 

الالئحة.
وعلمت »األنب����اء« ان الكتاب 
املرس����ل الى جلنة االنضباط في 
الداخلية  الالئحة  »فيفا« تضمن 

لالحتاد لالطالع عليها.
وأشارت املصادر الى ان الهدف 
من مخاطبة »فيفا« هو استطالع 
رأيه في احلاالت املشابهة في الدول 
العقوبات  األخرى، وما أقص����ى 
املتخذة في مثل ه����ذه األحوال، 
والهدف اآلخر هو إحاطة »فيفا« 

فيما اعتبره االحتاد تطورا طارئا 
ص����ادف االحتاد اجلدي����د للكرة 
برئاسة الفهد الذي يحرص على 
التواصل مع االحتاد الدولي بكل 

تفاصيل الكرة الكويتية.
االعتذار او تسريح الالعبين

كما علمت »األنباء« ان االحتاد 
تدارس أمرين ميثالن أقصى حاالت 
العقوبة والتي قد تشهدها الكرة 
الكويتية، وهي تس����ريح العبي 
النادي  الكويت وش����طب نتائج 
للموس����م اجلاري 2011/2010، اال 
ان هذين اإلجراءي����ن من املمكن 
جتاوزهم����ا وإغالق مل����ف أزمة 

السوبر احلالية بشرط ان توجه 
إدارة الكويت كتابا رسميا باالعتذار 
عن احلادثة وتعهدا بعدم تكرارها. 
وكان العب����و الكويت قد رفضوا 
الصعود الى منصة التتويج، عقب 
فوز األبيض على القادسية 3 � 1 
في مباراة كأس السوبر 16 اجلاري. 
وأعلن رئيس مجلس إدارة النادي 
عبدالعزيز املرزوق ان السبب في 
رفض تس����لم الكأس من مجلس 
إدارة االحتاد احلالي، هو ان إدارة 
الكويت تعتبره احتادا غير شرعي 
ملخالفته القوانني الكويتية، مشددا 
على ان اخلالف ليس شخصيا مع 

الشيخ طالل الفهد.

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.

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )15 - 30(

تكريم خالد الغيث
الرياضي اإلداري والقدساوي املعروف 
خال���د الغيث الذي ت���رأس احتاد كرة 
السلة الكويتي كانت له زيارة للبحرين 
للمشاركة في إحدى البطوالت وكانت 
هذه الص���ورة التي التقطت عام 1979 
ويبدو فيها رئيس احتاد كرة الس���لة 
البحريني الش���يخ علي بن خليفة بن 
سلمان آل خليفة وهو يقدم هدية تذكارية 
الى بوعلي فيما يظهر في الصورة نائب 
رئيس احتاد السلة محمد املعاودة وامني 

السر العام ابراهيم الهاشمي.

الفارس: لن ننتقم من حمود ويهمنا حقوق الجهراء
مبارك الخالدي

قال نائب رئيس نادي اجلهراء منير الفارس 
ان مجل����س اإلدارة يبحث موضوع التجربة 
االحترافية لالعب الوسط الفريق عادل حمود 
من اإلط����ار القانوني الذي يكفل حق النادي 
بالدرجة األولى، وليس هناك أي تفكير في 
االنتقام من الالعب ال����ذي يتحمل التبعات 

القانونية لتصرفه بشكل كامل.
وأوض����ح الف����ارس: ان الالفت في عملية 
انتقال حمود الى نادي اسبيهاج البوسني، 
هو ان الالعب لم يخضع ألي فحوصات طبية 
معتادة تسبق انتقال الالعبني في مثل هذه 
األحوال، ما يعن����ي ان الصفقة قد أعدت في 

الكويت قبل التوجه الى البوسنة.
وأشار الى ان مجلس إدارة اجلهراء، يرفض 

االدعاءات التي جتيز لالعبني االنتقال باالعتماد 
على لوائح »فيفا« فقط باعتبار ان العبينا 
هواة وهذا الكالم غير دقيق 100% باعتبار اننا 
نعيش مرحلة االحتراف اجلزئي، والالعبون 
في الكويت يتقاضون رواتب شهرية مقابل 
احترافهم، الفتا الى ان حالة حارس التضامن 
سابقا والعربي حاليا خالد الرشيدي مختلفة 
متاما، الن الرشيدي عند انتقاله كان هاويا ولم 

يتقاض أي رواتب احترافية في الكويت.
وخت����م الفارس حديثه قائال: ان ما يهمنا 
حاليا هو اإلطار القانوني السليم الذي يحقق 
رغبة الالعب والن����ادي في آن معا، دون أي 
ضرر باي منهما على ان يعلن مجلس اإلدارة 
موقفه بشكل رس����مي من احلادثة في وقت 

الحق.

»سلة النصر«
 تعيد براندون

يحيى حميدان
جنحت إدارة نادي النصر في 
التعاقد من جديد مع احملترف 
األميركي براندون ميلس���ون 
لتدعيم صفوف »سلة العنابي« 
في الدوري الذي سينطلق في 

3 أكتوبر املقبل.
ولعب براندون في املوسم 
املاض���ي مع النصر وكان أحد 
أب���رز احملترفني ف���ي الدوري 
م���ن خالل متي���زه الكبير في 
النقاط واملتابعات  تس���جيل 

حتت السلة.

اإلدريسي يقترب 
من »سلة األخضر« 

يحيى حميدان
دخلت ادارة النادي العربي 
في مفاوضات جادة مع محترف 
ك���رة الس���لة املغربي يونس 
االدريسي للتعاقد معه وتدعيم 
صفوف »س���لة األخضر« في 

املوسم اجلديد.
ويلعب االدريسي )26 سنة( 
في مركز السنتر وميتاز بطوله 
الفارع وس���بق له ان حصل 
العام الفائت على جائزة افضل 
العبي افريقي وعربي. وميتلك 
االدريسي جتربة احترافية في 

البحرين مع نادي سترة. 
من جه���ة اخ���رى، اقامت 
العالقات العامة بالنادي العربي 
حفل تعارف ملدرب سلة العربي 
الس���لوڤيني رانكو  اجلدي���د 
مانديك مع الالعبني وذلك خللق 
التجانس واالنسجام  جو من 
بني املجموع���ة، وكان مانديك 
قد وصل الب���الد في اليومني 

املاضيني.

الرماية احتفل بالحمود والعتيبي

الشيخ سلمان احلمود ودعيج العتيبي مع احد املهنئني

أق���ام ن���ادي الرماي���ة حفل 
اس���تقبال في مجم���ع ميادين 
الش���يخ صباح األحمد األوملبي 
الكويت ممثلة  مبناس���بة فوز 
بالشيخ سلمان احلمود رئيس 
الكويتي واآلسيوي  االحتادين 
للرماي���ة مبنصب نائب رئيس 
االحتاد الدولي للرماية وم.دعيج 
العتيبي رئيس االحتاد العربي 
ونائب رئيس االحتاد الكويتي 
للرماية مبنصب عضو مجلس 
إدارة االحت���اد الدولي للرماية، 
بحضور عدد كبير من الشخصيات 
الرياضية واإلعالميني وأعضاء 
اجلمعية العمومية بنادي الرماية 
وعدد كبير م���ن محبي رياضة 
الرماية. وقد أثنى احلضور على 
املجهودات الكبيرة التي يقوم بها 
الشيخ سلمان احلمود والعتيبي 
من اج���ل تطور رياضة الرماية 
الكويتية والعربية واآلسيوية 

والوصول بها إلى مصاف الدول 
املتقدمة في مجال الرماية واثنوا 
على التواص���ل الطيب في هذه 
املناس���بة الطيبة متمنني دوام 
األمن واألمان واالزدهار لوطننا 

احلبيب في ظل القيادة احلكيمة 
حلضرة صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ نواف 

األحمد.


