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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 )16 - 30(

العيار مع الوفد 
البحريني

الش���ؤون  وزي���ر 
االجتماعية حمد مبارك 
العيار خالل استقباله 
عددا من العبي منتخب 
البحرين الوطني لكرة 
القدم خالل مشاركتهم 
في تصفيات كأس االمم 
الكويت  اآلسيوية في 
عام 1971 وهم: عبداهلل 
محمد � محمد االنصاري 
الوفد  � ويظهر رئيس 
البحريني محمد قاسم 

الشبرواي.

انطالق بطولة 
»النجوم لإلسكواش«

أم���س بطولة  انطلق���ت 
الثانية  الرمضانية  النجوم 
لالس���كواش عل���ى مالعب 
الكويت  االس���كواش بنادي 
في منطقة كيفان وتس���تمر 

أنشطتها حتى 30 الجاري.
اللجنة  وأش���ار رئي���س 
المنظم���ة العلي���ا للبطولة 
عبدالرحي���م العوض���ي الى 
االقبال الكثيف على المشاركة 
في بطولة هذا العام السيما 
أنه���ا تس���تهدف فئتين من 
الالعبين، هما فئة الهواة وفئة 

المحترفين.
وقال العوضي: »ان البطولة 
ع���ام 2009 ش���هدت نجاحا 
الفتا بين هواة اللعبة حيث 
ش���كلت لهم قاعدة أساسية 
في تطوير اللعبة ومستوى 
ممارس���تها بش���كل ع���ام«. 
وأضاف: »اننا نهدف من خالل 
هذه البطول���ة الى الترويج 
االيجابي للنشاطات الرياضية 
السيما فيما يتعلق برياضة 
 رائدة مثل االس���كواش التي 
تعرف برياضة النخبة، كما 
يسرنا ان تدور البطولة في 
أجواء من التنافس الشريف 
يملؤها الود واالخوة«، وأكد 
العوضي على ان جوائز قّيمة 
ستمنح للفائزين في نهاية 

الدورة.

ذهبية وبرونزية ل� »اإلطفاء« في كوريا الجنوبية
الوفد املش���ارك  صرح رئيس 
في بطول���ة العالم لرجال االطفاء 
ال� 11 واملقامة في جمهورية كوريا 
اجلنوبية مبدينة دييغو املقدم خليل 
االمير بأنه في افتتاح البطولة االحد 
املاضي تأهل العب اجلودو عبداهلل 
العتيبي الى املباراة النهائية وسحق 
الفوز  الروماني واستحق  نظيره 
بامليدالية الذهبية عن جدارة، فيما 
اجتاز ن���واف العتيبي التصفيات 
النهائية للسباحة وحقق امليدالية 
البرونزية وتستمر البطولة حتى 

عبداهلل العتيبي ـ في الوسط ـ متوجا بامليدالية الذهبيةتاريخ 29 اجلاري.

على هامش حضوره مهرجان البراعم الذي يقام سنويًا

الفهد: خطتان من أجل 
عودة بريق الكرة الكويتية 

بريتشا: هدفي تحقيق اإلنجازات 
مع منتخب هوكي الجليد

نظم احتاد الكرة مهرجان البراعم الذي يقام سنويا 
حتت مظلة االحتاد الدولي لكرة القدم مبشاركة أكثر 
من فئة سنية، والتي تقف على املهارات والفنيات 
التي ميتلكها العبو األندية املشاركة والتي تعتبر 
مهمة في نظام قطاع الناشئني والصغار في »فيفا«، 
والتي تبتعد عن احلدة والقوة واملنافسة في هذا 

العمر حتديدا.
وشارك في املهرجان جميع األندية وهي األولى 
للمراحل العمرية في األندية واالنطالقة احلقيقية 

ملواهب كرة القدم في العالم.
من جانبه، عبر رئيس احتاد كرة القدم الشيخ 
طالل الفهد عن س���عادته مبهرجان البراعم الذي 
نظمه احتاد الكرة برعاية االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« على ستاد جابر األحمد الدولي وهو األول 
من نوعه، الس���يما في ظل املشاركة الواسعة من 

العبي األندية املميزين والذين س���يكونون النواة 
الوطنية خالل السنوات  األساس���ية للمنتخبات 
القليلة املقبلة. وكش���ف الفهد النقاب عن سياسة 
احتاد الكرة بشأن البراعم واملراحل السنية التي 
تعتبر مس���تقبل الكرة الكويتي���ة بعدما وضعت 
اخلطوط الرئيسية األولية إلعدادهم في فترة الصيف 
وإشراكهم في دورات كثيرة ومتعددة في أوروبا، 
على أن تقوم اللجنة الفني���ة بتنفيذ هذه األفكار 

وبلورتها بشكلها السليم.
وأردف الفهد قائال: »هناك خطتان الحتاد الكرة، 
األولى طويلة املدى واألخ���رى قصيرة املدى من 
أجل تشكيل منتخبات قوية تشارك في البطوالت 
اإلقليمية والقارية خالل السنوات الثمانية املقبلة، 
وبالتالي ستكون حميدة للكرة الكويتية من خالل 

البراعم«.

اكد م���درب منتخبنا الوطن���ي لهوكي اجلليد 
التشيكي يان بريتشا ان هدفه اعداد املنتخب افضل 

اعداد وقيادته لتحقيق املزيد من االجنازات.
وقال بريتشا الذي تسلم منصبه قبل ايام لوكالة 
االنب���اء الكويتية )كونا( ان الف���وز بأحد املراكز 
الثالثة في دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية املقررة 
في كازاخستان ديس���مبر املقبل سيكون »الهدف 

األكبر له«.
واضاف ان مهمته ليست سهلة اال ان لديه وقتا 
كافيا العداد الفريق بش���كل مناسب قبل انطالق 
الدورة، مبينا ان الفريق يواصل تدريباته اليومية 

في صالة التزلج مبشاركة كل الالعبني.
واشار الى ان التزام الالعبني في التمارين ممتاز 
وهو امر سيس���اعده كثيرا في مهمته، مضيفا ان 
مشاركة املنتخب في بطولة ماليزيا الدولية املقررة 
الش���هر املقبل وقبلها انتظامه في معسكر تايلند 
سيكونان فرصة ذهبية للتعرف بشكل اكبر على 
امكانات الالعبني الفنية عالوة على جتربة عدد من 
اخلطط التكتيكية التي سيعتمدها في البطوالت 

املقبلة.

واوضح بريتشا � الذي درب »أزرق الهوكي« لفترة 
وجيزة قبل ثالث سنوات � ان الفريق ميلك عددا من 
الالعبني ذوي املواهب املميزة خصوصا فئة الشباب، 
مضيفا انه ملس تطورا كبيرا في مستوى عدد من 

الالعبني الذين اشرف على تدريبهم سابقا.
واكد ح���رص الالعبني على حضور التدريبات 
السيما في فترة الصيام، اضافة الى الدعم الكبير 
للجن���ة هوكي اجلليد املش���رفة على اللعبة وهو 
مصدر ثقت���ه في امكانية حتقي���ق االجنازات في 

الفترة املقبلة.
من جانبه، اكد العب »أزرق الهوكي« احمد العجمي 
ان جميع الالعبني متحمس���ون خلوض البطوالت 
املقبلة، مش���يرا الى ان احلض���ور الالفت جلميع 
الالعبني في التدريبات ستكون له نتائج ايجابية 

في املشاركات املقبلة.
وقال العجمي ان مدرب الفريق بريتشا ومساعده 
مواطنه توماس يبذالن جهودا كبيرة في اعداد الفريق 
لالس���تحقاقات املقبلة، مؤكدا ان جميع الالعبني 
يتدربون بجدية حلجز مكان لهم في التش���كيلة 

الرسمية التي ستخوض البطوالت املقبلة.

الشيخ طالل الفهد مع مجموعة من براعم األندية خالل املهرجان

جعفر أحال مخالفات الهيئة 
إلى ديوان المحاسبة

الحكم في إشكال الفالح اليوم

مبارك الخالدي
احال مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة باالنابة عصام 
جعفر، الى ديوان احملاس���بة ملفا مؤلفا م���ن 600 ورقة متضمنا 
جتاوزات مالية وادارية مت رصدها في عهد االدارة السابقة للهيئة، 
يأتي ذلك بالتزامن مع حتقيقات جتريها النيابة العامة في املوضوع 

نفسه.

مبارك الخالدي
تصدر الدائرة املستعجلة باحملكمة الكلية صباح اليوم حكمها 
في دعوى اإلش���كال املرفوع من مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة د.فؤاد الفالح إليقاف تنفيذ احلكم االستئنافي الصادر 
في 10 اجلاري والذي قض���ي به برفض عودته مديرا عاما للهيئة 

وتأييد قرار رئيس مجلس اخلدمة املدنية بإحالته للتقاعد.
وكان الفالح قد طعن امام محكمة اول درجة على القرار اإلداري 
2008/1170 وامل���ؤرخ في 19 نوفمب���ر 2008 مطالبا بإلغائه حيث 
اختصم الفالح كال من وزير الشؤون االجتماعية والعمل األسبق 
بدر الدويلة بصفته وأمني عام مجل���س الوزراء بصفته ورئيس 
ديوان اخلدمة املدنية بصفته حيث مت تداول الدعوى وفق الثابت 

مبحاضر جلساتها.
وفي جلسة 23 مارس املاضي اصدرت احملكمة حكما بقبول دعوى 
الفالح شكال وبإلغاء القرار اإلداري املطعون فيه مع ما يترتب عليه 
من اثار وملا كان الفالح قد بادر الى تنفيذ احلكم املشار اليه، األمر 
الذي حدا بوزير الش���ؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
الى إصدار اإلداري القرار 91/أ لسنة 2010 بتاريخ 31 مايو املاضي 

بعودة الفالح الى منصبه مديرا عاما للهيئة.
وحيث ان إدارة الفتوى والتشريع بصفتها محامي دفاع احلكومة 
قد طعنت على احلكم امام محكمة االستئناف التي تداولت احلكم 
املطعون في���ه وأصدرت حكما بتاريخ 10 اجل���اري بإلغاء احلكم 
)2010/620/اداري6( األم���ر الذي حدا بالفالح للطعن امام احملكمة 
املستعجلة إليقاف تنفيذه حتى الفصل بالطعن في التمييز املزمع 

رفعه الحقا.
ومن احملتمل ان ترفض الدائرة املستعجلة اشكال الفالح اليوم، 
األمر الذي قد يفسح املجال الى عودة املدير السابق فيصل اجلزاف 
ال���ى منصبه مديرا للهيئة باعتبار ان املرس���وم اخلاص بتعيينه 
اليزال قائما او يقوم الوزير بترشيح احد الوجوه اجلديدة لقيادة 

الهيئة للمرحلة املقبلة.

رئيس الوزراء يستقبل الحمود والعتيبي

استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
قصر السيف أمس رئيس االحتادين 
الكويتي واآلسيوي للرماية الشيخ 
سلمان احلمود واعضاء مجلس 

ادارة احتاد الرماية وذلك مبناسبة 
فوز الشيخ سلمان مبنصب نائب 
رئيس االحتاد الدولي للرماية في 
االنتخابات التي جرت في مدينة 
ميوني����خ االملانية مؤخرا وكذلك 

ف����وز م.دعي����ج العتيبي رئيس 
االحت����اد العرب����ي للرماية نائب 
الكويتي للرماية  رئيس االحتاد 
مبنصب عضو مجلس ادارة االحتاد 

الدولي للرماية.

طالل المحمد يرعى اعتزال الصقر
أبدى رئيس احتاد كرة القدم الش���يخ طالل 
الفهد اس���تعداد االحتاد لدعم مهرجان اعتزال 
العب نادي القادسية واملنتخب الوطني السابق 

هاني الصقر. 
جاء ذلك خالل تواجد الفهد في استقبال رئيس 
االحتادين الكويتي واآلسيوي للبولينغ طالل 

احملمد للصقر حيث وافق احملمد على ان يشمل 
برعايته مهرجان الالعب الدولي السابق هاني 
الصقر واملزمع إقامته في الثالث من س���بتمبر 
املقب���ل على هامش اللقاء ال���ودي الذي يجمع 
منتخبي الكويت وسورية على ستاد الصداقة 

والسالم بنادي كاظمة.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل استقباله احلمود والعتيبي

احلماس سيكون طاغيا في مباراة العربي والنصر

في ختام الجولة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم

 العربي »ضيف ثقيل« على النصر.. والسالمية يواجه كاظمة
الموسم الماضي، فعليهم تجاوز 
هذه الهزيمة الثقيلة واعتبارها 
بمنزلة مطب هوائي، وتقديم 
مس���توى مغاير أمام العربي، 
المحترفين  واالس���تفادة من 
البرازيليين ليوناردو دي سيلفا 

وفرانسيسكو وجوني.
أما العربي فيدخل المباراة 
متس���لحا بحماس العبيه بعد 
فوزهم المقن���ع على الجهراء 
بهدفي���ن نظيفين س���جلهما 
الجولة  الموسوي في  حسين 
االولى، وستكون المباراة هي 
المواجهة األولى لمدرب االخضر 
أمام  البرازيلي مارسيلو كابو 
فريق���ه الس���ابق النصر الذي 
ق���اده لتحقي���ق نتائج مميزة 
في الموس���م الماضي، جعلت 
من كابو محط أنظار عدد من 
المحلية، وفي مقدمتها   الفرق 
الباحث عن لقب درع  العربي 
ال���دوري الغائب ع���ن خزائن 
النادي منذ عام 2002، ويشكل 
ه���ذا الموس���م تحدي���ا كبيرا 
الفن���ي  لالعبي���ن وللجه���از 
وللجماهير للتأكيد على وجود 
القلعة الخضراء وقدرتها على 
المنافسة على الدوري متى ما 

تهيأت الظروف المناسبة.

العربي ضيفا  الس���الم، يحل 
على النصر الذي يدخل المباراة 
قادما من خسارة قاسية على يد 
الكويت بأربعة أهداف نظيفة، 
وإذا ما أرد العنابي ومسؤولوه 
وعلى رأسهم المدرب البرازيلي 
أدغار بيريرا، استعادة توازنه 
ومستواه الذي ظهر عليه في 

املهاجم املخضرم فرج لهيب وناصر 
شافي في املقدمة، وحتركات نواف 
احلميدان والكيني محمد جمال في 
خط الوسط، ويغيب عنه فيصل 
دشتي بعد طرده امام القادسية.

النصر يواجه العربي

عل���ى ملعب عل���ي صباح 

جيدة أمام القادسية وفوزه عليه 
بهدف نظيف، وعلى الرغم من 
ان الفريق لم يقدم املس���توى 
املنتظر منه، وارتكب العبوه 
عددا من االخطاء، إال ان الفوز 
عادة ما يغطي معظم اجلوانب 

السلبية.
ويعتم���د الفريق على وجود 

فهد الدوسري
تختتم مساء اليوم )اخلميس( 
منافس���ات اجلول���ة الثانية من 
ال���دوري املمت���از لك���رة القدم، 
مببارات���ني، حيث يس���تضيف 
الساملية فريق كاظمة على ملعب 
ثامر، فيما يحل العربي ضيفا ثقيال 
على النصر، وتبدأ املباراتان في 

الساعة ال� 10 مساء.
على ملعب ثامر، يدخل الساملية 
اللقاء بعد أن أهدر فوزا ثمينا في 
مباراته االولى أمام الساحل الذي 
خطف التعادل في آخر دقيقتني، 
ويأمل مدرب السماوي البوسني 
زياديتش في تدعيم نقاط القوة 
في الفريق، ومحاولة عالج نقاط 
الضعف. ومن احملتمل أن يكون 
امل���درب قد رص���د مجموعة من 
املفاجآت خلصومه، الس���يما ان 
الدوري هذا املوسم سيكون طويال 
وش���اقا بكل ما حتمل الكلمة من 
معنى. ويعول الس���ماوي كثيرا 
العازمي  على انطالقات مشاري 
البريكي من األطراف،  وعبداهلل 

فيما يعاني ضعفا هجوميا.
من جانبه، يدخل البرتقالي 
املباراة مبعنويات مرتفعة جدا، 
بعد حتقيق الفريق بقيادة املدرب 
التشيكي ميالن ماتشاال انطالقة 

)محمد ماهر(جانب من التدريبات األخيرة ملنتخبنا الوطني لهوكي اجلليد

»الكرة« يخصص جوائز ألصحاب األهداف البعيدة
في بادرة غير مس���بوقة وحتفيزا لالعبني 
إلطالق مواهبهم وقدراتهم في التس���جيل من 
خارج منطقة اجلزاء أعلن رئيس مجلس ادارة 
احتاد كرة القدم الشيخ طالل الفهد بأنه خصص 
جوائ���ز مالية لكل العب وطني يس���جل هدفا 
وأكثر من خارج منطقة اجلزاء خالل مباريات 

مسابقات االحتاد وذلك وفقا لآلتي:
� العب الفريق األول 50 دينارا لكل هدف.

� العب الشباب سن 21 سنة 40 دينارا لكل 
هدف.

� العب الناشئني سن 18 سنة 30 دينارا لكل 
هدف.

� العب األشبال سن 16 سنة 20 دينارا لكل هدف. 

وتأتي هذه املبادرة التكرميية من قبل الفهد ومن 
حسابه اخلاص لتش���جيع الالعبني الوطنيني 
على التسجيل من خارج منطقة اجلزاء وإتاحة 
الفرصة لهم لالبداع والتميز وتنمية مهاراتهم 
على التهديف وما يترتب على ذلك من إثراء قيم 
الثقة واالصرار والعزمية واالرادة والتصويب 
نحو الهدف وق���د مت تكليف عددا من املديرين 
لرصد وتسجيل أسماء الالعبني وأهدافهم وفق 
استمارة خاصة ومن خالل متابعة ميدانية لفرق 
األ ندية الرياضية في جميع مسابقات االحتاد 
وس���يتم توزيع هذه اجلوائ���ز املالية بترتيب 
خاص يتم اإلعداد له ويحقق الهدف منه تنقله 

وسائل اإلعالم احمللية واخلارجية.


