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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 )17 - 30(

العصفور وبوشقر
لقطة من مباراة املنتخبني العسكريني 
الكويت����ي والبحريني التي اقيمت ضمن 
تصفيات كأس العالم العسكرية لكرة القدم 
بالكويت عام 1974 وتصدر فيها املنتخب 
الكويتي الفرق وتأهل للنهائيات وتبعه 
منتخب البحرين الذي استطاع ان يحقق 
املفاجأة ويفوز على املنتخب العسكري 
العراقي ثم منتخب االمارات.. والصورة 
يبدو فيها املهاجم فؤاد بوشقر ومالحقة 

من املدافع الكويتي عبداهلل العصفور.

عادت الضحكة لنجم فرنسا وريال مدريد كرمي بنزمية

اع���ار ليڤربول االجنليزي 
العب وسطه االيطالي البرتو 
اكويالن���ي ال���ى يوڤنت���وس 
االيطالي ملدة موسم واحد مع 
امكانية شرائه عندما تنتهي 
فترة االعارة بحسب ما اعلن 

االخير على موقعه الرسمي.

أعلن انتر ميالن بطل ايطاليا انه قدم عرضا 
الى ليڤربول االجنليزي لضم العب الوس���ط 
االرجنتيني الدولي خافيير ماسكيرانو. وأعرب 
ماسكيرانو عن رغبته مرارا في ترك ليڤربول 
ولم يعارض ناديه ذلك شرط احلصول »على 
عرض يليق بسمعة الالعب وبقيمته في سوق 

االنتقاالت«.

توصل ڤولفسبورغ األملاني الى 
اتفاق مع يوڤنتوس االيطالي لضم 
العب االخي���ر البرازيلي دييغو الى 
صفوفه ل� 4 سنوات حسبما اوضحت 
وكالة »سيد« االملانية. واجتاز دييغو 
الفحص الطبي على ان يوقع العقد 

الحقا.

إكويالني إلى يوڤنتوس إنترميالن يطلب ماسكيرانو ڤولفسبورغ يضم دييغو

 عودة مالودا إلى تشكيلة فرنسا لمواجهتي بيالروسيا والبوسنة 

شاهدة عيان: بنزيمة لم يتورط مع إحدى فتيات الهوى

النجم البرازيلي رونالدينيو مع العبي برشلونة يحتفلون بكأس »جوهان غامبر«                )أ.پ(

 كراوتش يعيد توتنهام 
إلى أبطال أوروبا  بعد غياب 48 عامًا

 قاد املهاجم الدولي العمالق بيتر 
كراوتش فريقه توتنهام الى املسابقة 
االوروبية االرقى وهي دوري ابطال 
اوروبا بتسجيله ثالثية في املباراة 
التي انتهت بف���وز فريقه برباعية 
نظيفة على يونغ بويز السويسري 
في اياب امللحق. ول���م تكن االمور 
محسومة بالنسبة الى الفريق اللندني 
الذي خسر ذهابا 3-2 بعد ان تخلف 
ايضا 0-3 في الدقائق ال�21 االولى، 
لكن الهدف املبكر الذي سجله كراوتش 
بكرة رأسية بعد مرور 5 دقائق وضع 

فريقه على السكة الصحيحة.
واضاف الدول���ي اآلخر جرماين 
ديفوي الثاني عندما س���يطر على 
الكرة بيده وسار بها قبل ان يطلقها 
قوية ارتطمت بالقائم وتهادت داخل 

الشباك )32(.
وسجل كراوتش هدفه الشخصي 

الثاني والثالث لفريقه عندما ارتقى 
للكرة برأسه فوق اجلميع واسكنها 
الشباك )62(. واختتم كراوتش نفسه 
مهرجان االهداف من ركلة اجلزاء اثر 
اعاقة الويل���زي غاريث بايل داخل 
املنطق���ة. وبلغ اياك���س الهولندي 
العريق الفائ���ز باللقب اربع مرات 
دور املجموعات بفوزه على دينامو 

كييڤ 1-2.
وضرب الثنائي الهجومي اخلطير 
في صف���وف اياكس االوروغوياني 
لويس س���واريز واملغرب���ي منير 
احلمداوي بقوة وسجال هدفي فريقهما 
ف���ي الدقيقتني 43 و75، قبل ان يرد 
املهاجم املخضرم اندريه شفتشنكو 
من ركلة جزاء قب���ل نهاية املباراة 

بست دقائق.
وعاش انصار اياكس اوقاتا حرجة 
في الدقائ���ق االخيرة النه لو جنح 

كييڤ في تسجيل هدف اخر لضمن 
بلوغ دور املجموعات على حساب 
منافس���ه بعد انتهاء مباراة الذهاب 

.1-1
وحقق اوكسير الفرنسي اجنازا 
كبي���را باخراج���ه زينيت س���انت 
الروس���ي عندما قلب  بطرس���برغ 
تخلفه ذهابا 0-1 الى فوز على ارضه 
2-0 سجلهما هينغبارت )9( ويلني 

.)53(
وهي املرة االولى التي يبلغ فيها 
اوكسير هذا الدور منذ موسم 2002-

2003.وبلغ كوبنهاغن الدمناركي دور 
املجموعات ايضا بفوزه على جاره 
النرويج���ي روزنب���رغ 1-0 بفارق 
االهداف ليقل���ب تخلفه ذهابا 2-1.
اما زيلينا الس���لوڤاكي فجدد فوزه 
على سبارتا براغ التشيكي 1-0 بعد 

تغلبه عليه ؟؟؟؟؟ ذهابا.

 سّرية في تدريب األهلي.. وحراسة للقبائل
القاهرة � سامي عبد الفتاح

يجرى فريق شبيبة القبائل اجلزائري اليوم 
اجلمع���ة تدريباته على ملعب س���تاد الكلية 
احلربية، في حني يتدرب غدا »السبت« على 
ستاد القاهرة الدولي الذي سيقام عليه اللقاء 
املرتقب الذي سيجمع بني الفريق اجلزائري 
واألهلي بعد غد »االحد« في اطار منافس���ات 
اجلولة الرابعة ل���دوري املجموعات ببطولة 

دوري االبطال االفريقي.
وكان���ت الش���رطة املصرية ق���د فرضت 
حالة حراسة مش���ددة على فندق »املريديان 
هوليوبوليس« الذي تقيم به بعثة نادي شبيبة 
القبائل، حيث قام األهلي بحجز الدور الثالث 
بالكامل بالفندق للبعثة اجلزائرية، التي شغلت 
18 غرفة، منها 11 غرفة »زوجي« لالعبني، و7 
غرف »فردي« للجهاز الفني واملرافقني للبعثة، 
وترك باقي الغرف بالدور خالية لتأمني بعثة 
الش���بيبة، ومنع أي شخص من االقتراب من 
الدور الذي تقيم فيه البعثة.. ويقيم مع البعثة 
داخل الفندق مدير فرع النادي األهلي باجلزيرة 
محمود عالم وإداري الفريق االول للكرة ماهر 
عبدالعزيز لتلبية كل طلب���ات البعثة، رغم 
أنها لم تطلب أي طلبات ألن مسؤولي القلعة 

احلمراء وفروا للبعثة كل سبل الراحة.

ومنذ وصول بعثة الفريق اجلزائري ملطار 
القاه���رة عصر أول من أمس خصصت قوات 
األمن 4 مدرعات لتأمني البعثة حتى الوصول 
إل���ى فندق اقامتها مبص���ر اجلديدة.. وكانت 
قوات األمن قد كثفت انتشارها في املنطقة ما 
بني املطار وفندق إقامة الفريق اجلزائري منعا 
ألي احتكاك بني البعثة اجلزائرية واجلماهير 

املصرية.
فى ش���أن آخر ش���هد اليوم األول من بيع 
تذاكر مباراة األهلي وش���بيبة القبائل اقباال 
كبيرا ألهمية اللقاء، من جانبه أكد مدير الكرة 
بالفريق األول للكرة باألهلي هادي خشبة أن 
فريقه سيؤدي تدريباته اليوم اجلمعة وغدا 
السبت في س���رية تامة لرغبة اجلهاز الفني 
للفريق بقيادة حس���ام البدري في الوصول 
بالعبيه إلى حالة تركيز شديدة قبل مواجهة 
شبيبة القبائل، والبعد عن أعني رجال اإلعالم 
املصريني واجلزائريني وأيضا جواسيس الفريق 

اجلزائري.
من جانب آخ���ر، تنطلق الي���وم اجلمعة 
منافسات األسبوع الرابع للدوري العام املصري، 
باقامة لقاءين في العاش���رة والنصف مساء 
بتوقيت الكويت حيث يلتقي املقاولون العرب 

مع بتروجيت. 

بن همام يترشح 
لوالية جديدة

اكد القطري محمد بن همام 
رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة 
انه سيترش���ح لوالية  القدم 
جدي���دة في رئاس���ة االحتاد 

اآلسيوي.
ج���اء تأكيد بن همام خالل 
الذي عقده  املؤمتر الصحافي 
اول من امس في ختام زيارته 
للعاصمة السورية التي دامت 

يوما واحدا.
وردا على س���ؤال طرحته 
وكالة الصحافة الفرنسية عن 
امكانية ترشيح نفسه لرئاسة 
الدول���ي )فيفا(، قال  االحتاد 
»ليس في نيتي التقدم لرئاسة 
االحت���اد الدولي لكنني اطمح 
لوالية رئاسية جديدة لالحتاد 
اآلسيوي في دورته اجلديدة 

عام 2011«.
ومن املنتظر ان يتوجه بن 
همام والوف���د املرافق له الى 
اللبنانية بيروت  العاصم���ة 
لالجتم���اع م���ع املس���ؤولني 

الرياضيني اللبنانيني.

»السوبر« بين إنتر وأتلتيكو

»غامبر« هدية برشلونة لرونالدينيو
أحرز برشلونة االسباني لقب 
كأس جوهان غامبر للمرة الثالثة 
والثالثني في تاريخ النادي بفوزه 
على ضيفه مي���الن اإليطالي 1 
الترجيح على  - 3 بضرب���ات 
ستاد »كامب نو« في برشلونة 
وذلك بعد انتهاء الوقت األصلي 

للمباراة بالتعادل 1 - 1.
وانتهى الشوط األول بالتعادل 
الس���لبي رغم تفوق برشلونة 
على ضيفه في معظم فترات هذا 
الشوط بفضل حتركات ديڤيد ڤيا 
وزالتان إبراهيموڤيتش والنجم 

اجلديد أدريانو.
ث���م تقدم برش���لونة بهدف 
سجله ديڤيد ڤيا في الدقيقة 47 
وتعادل املهاجم املخضرم فيليبو 

إنزاغي لفريق ميالن في الدقيقة 
67. ولعب حارس مرمى برشلونة 
البديل بينتو دورا كبيرا في فوز 
بال���كأس حيث تصدى  فريقه 
لضرب���ات الترجي���ح األول���ى 
والثانية والرابعة مليالن والتي 
سددها كالرنس سيدورف وأندريا 
بيرلو وماريك يانكلوڤسكي على 
الترتيب، بينما سجل الضربة 
الوحيدة مليالن املدافع الكولومبي 

ماريو ييبس.
في املقابل، سجل لبرشلونة 
كل من ليونيل ميسي وبويان 
كركيتش وتياغو وتصدى روما 
حارس ميالن لضربة الترجيح 
الثانية التي س���ددها سيرخيو 
الفريقان  بوسكيتس ولم يكن 

بحاج���ة إلى تس���ديد الضربة 
اخلامسة.

من ناحية اخرى، يسعى انتر 
ميالن االيطالي الى اكمال سلسة 
االلق���اب التي فاز بها هذا العام 
الكأس السوبر  عندما يخوض 
االوروبية في مواجهة اتلتيكو 
اليوم اجلمعة  مدريد االسباني 
على ملعب لوي���س الثاني في 

امارة موناكو.
انترمي���الن بثالثية  وتوج 
ن���ادرة املوس���م الفائت بفوزه 
بالدوري والكأس احملليني قبل 
ان يضيف اليهما دوري ابطال 
الس���وبر  الكأس  ث���م  اوروبا، 
االيطالية قبل ثالثة ايام بفوزه 

على روما 3 - 1.

نجم توتنهام بيتر كراوتش
 يسجل الهدف الثالث في مرمى يونغ بويز )أ.پ(

لوف يتجه
 الستبعاد باالك

أملانيا  يتجه مدرب منتخ��ب 
القائد  يواكيم لوف الى استبعاد 
السابق ميكايل باالك عن التشكيلة 
التي يعلنها اليوم اجلمعة للمباراتني 
املقررتني الشهر املقبل في تصفيات 
كأس اوروبا 2012 حس��بما ذكر 

تقرير صحافي محلي.
ويعلن لوف تشكيلته للمباراتني 
ضد بلجيكا واذربيجان، وفي حال 
لم يكن باالك ضمنها فإن فيليب 
الم سيحتفظ بشارة القائد التي 
حملها في مونديال جنوب افريقيا 

بدال منه.
من جهت��ه، أيد سباس��تيان 
شفاينشتايغر � جنم وسط منتخب 
أملاني��ا ونادي باي��رن ميونيخ � 
بقاء باالك قائدا للمنتخب. وقال 
شفاينشتايغر )26 عاما( لصحيفة 
»زود دويتشه تسايتونغ«: »لقد 
أعط��ى باالك الكثي��ر للمنتخب، 
ول��وال اإلصابة لم تكن هناك أي 
حاجة ملناقشة موضوع شارة قائد 

املنتخب«.

بايرن ميونيخ في ضيافة كايزرسلوترن
يحل بايرن ميونيخ حامل اللقب ضيفا على كايزرسلوترن الصاعد 
هذا املوسم الى الدرجة االولى اليوم اجلمعة في افتتاح املرحلة الثانية 
من الدوري االملاني لكرة القدم. ويسعى الفريق »الباڤاري« الى حتقيق 
فوزه الثاني بعد ان تغلب على ڤولفسبورغ بطل املوسم قبل املاضي 
2 - 1 في املرحلة االولى التي شهدت ايضا فوز كايزرسلوترن على 
كولن 3 - 1. وميلك مدرب بايرن ميونيخ الهولندي لويس ڤان غال 
االس���لحة الالزمة الحراز النقاط الث���الث خصوصا بوجود املهاجم 
الفرنس���ي فرانك ريبيري الذي نفذ ركلة ركني���ة في الوقت القاتل 
خطف منها باستيان شفاينشتايغر هدف الفوز في املباراة االولى، 
فض���ال عن توماس مولر الذي افتتح رصيده من االهداف ايضا بعد 

ان توج هدافا ملونديال 2010 في جنوب أفريقيا.

اكدت شاهدة عيان لوكالة الصحافة الفرنسية ان كرمي 
بنزمية مهاجم منتخب فرنسا وريال مدريد االسباني لم 
يقم مبضاجعة احدى فتيات الهوى القاصرات مشيرة الى 
انها ادلت بافادتها هذه الى الشرطة، واكدت هذه املرأة التي 
طلبت منها ش���رطة االخالق االدالء بافادتها، بانها كانت 
متواجدة في الفندق الذي تزعم تقارير بان بنزمية مارس 
فيه اجلنس مع قاصر، كش���فت بأن بنزمية لم يقم بهذا 

االمر بحسب مصدر مقرب من القضية.
وكان محامي بنزمية سيلفان كورميه طالب برفع التهمة 
عن موكله في يوليو املاضي، وزعمت املومس التي تدعى 
زاهية.د بأن بنزمية مارس اجلنس معها مقابل مبلغ مادي 

عام 2008 عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها.
وكان القضاء الفرنسي وجه تهمة ممارسة اجلنس مع 

قاصر لثالثة العبني فرنسيني بينهم بنزمية.
جتدر االش���ارة الى انه في فرنس���ا، يعتبر الشخص 
الذي لم يتجاوز 18 عاما قاصرا، وممارس���ة اجلنس مع 
فت���اة هوى ال يتجاوز عمرها 18 عاما يعرض الش���خص 
للسجن حتى ثالثة اعوام، اضافة الى دفعه غرامة قدرها 

45 الف يورو.
يذكر ان زميل بنزمية في صفوف املنتخب الفرنسي، 
فرانك ريبيري يواجه التهمة ذاتها، وقد اعترف مبمارسة 

الدع���ارة مع زاهية. لكنه اكد بانه لم يكن على علم بأنها 
قاصر.

من جهة اخرى، استدعى املدرب اجلديد ملنتخب فرنسا 
لوران بالن العب الوسط فلوران مالودا الى التشكيلة التي 
ستخوض املباراتني ضد بيالروسيا والبوسنة في 3 و7 
املقبلني ضمن تصفيات كأس اوروبا 2012. وضم بالن تسعة 
العبني فقط من الذين شاركوا في مونديال جنوب افريقيا 
2010 الى التشكيلة التي ستبدأ التصفيات االوروبية. يذكر 
ان مهاج���م بايرن ميونيخ االملاني فرانك ريبيري يواجه 
عقوية االيقاف ملدة ثالث مباريات، وباتريك ايفرا يغيب 
خمس مباريات، بس���بب دورهما في امتناع املنتخب عن 
التدريب اثناء كأس العالم. كما يغيب غوركوف بس���بب 
ايقافه مباراتني بعد طرده في املواجهة ضد جنوب افريقيا 
في املونديال )1-2(، وس���مير نصري بس���بب االصابة. 
والالعبون هم: حلراسة املرمى: هوغو لوريس وستيف 
مانداندا وسيدريك كاراسو للدفاع: باكاري سانيا وغاييل 
كليش���ي وعادل رامي وفيليب ميكسس ومامادو ساكو 
وبينوا ترميوليناس للوسط: ابو ديابي والو ديارا والسانا 
ديارا ويان مفيال وفلوران مالودا وجيرميي مينيز وماتيو 
فالبوينا للهج���وم: كيفن غاميرو وغييوم هوارو وكرمي 

بنزمية ولويك رميي ولويس ساها.

»حّفاظ أطفال« لتهريب المفرقعات 
في المالعب السعودية

طفت على الس����طح ظاهرة جديدة مع انطالق دوري زين السعودي 
للمحترف����ني لكرة القدم وتدفق اجلماهير إلى مدرجات املالعب من أجل 
املساندة والتشجيع واملؤازرة، وهي ظاهرة املفرقعات، فإن جماهير عدة 
التزال جتهل ثقافة التشجيع ومتارس سلوكا خاطئا خرج عن منطوق 
الفك����ر والثقافة واألدب، وخالف التعالي����م الدينية والقوانني واللوائح 
التنظيمية. وفي مباراة التع����اون والنصر، قام أحد اجلماهير بالعبث 
باأللعاب النارية واملفرقعات ودب الرعب في نفوس الالعبني واألجهزة 
الفنية واإلدارية مما أدى إلى إصابة اإليطالي والتر زينغا مدرب النصر 

في أذنه بعد انفجار أحد املفرقعات بقربه.
 وأورد موقع »العربية.نت« ف����ي تقصيها عن احلادثة انها حاولت 
الوصول ملن يقوم بهذه األعمال ومعرفة طرقهم، حيث ان أحد اجلماهير 
كش����ف عن إحدى الطرق التي ميكن من خاللها تسريب األلعاب النارية 
أو املفرقعات إلى املدرجات بطريقة سلس����ة وقال »البعض يربح جيدا 
من ذلك ويتكفل بإدخالها املدرجات في مقابل مادي مجز، من ش����خص 
آخر ينتظره في املدرج، إذ يقوم الشخص األول بوضع املفرقع أو اللعبة 
النارية داخل )حفاظ( يلبسه طفل ال يتجاوز الثالث أو األربع سنوات، 
ومير الطفل على كتف والده أو أخيه أو قريبه دون تفتيش، وأكد أن هناك 

طرقا أخرى يجيدها املهتمون وأصحاب الهوس باأللعاب النارية«.
من جهته، قال د.حافظ املدلج رئيس اللجنة املالية والتسويق بهيئة 
دوري زين السعودي للمحترفني »اجتمعنا كثيرا حول هذا املوضوع، ولعل 
انتشار الفضائيات ومشاهدة بعض املباريات في البطوالت والدوريات 
األوروبية وغيرها وما يصاحبها من تخريب وإش����عال لأللعاب النارية 
هي سلوكيات موجودة في مالعب كثيرة وهي سلوكيات سيئة وكثير 
من الناس واجلماهير يستخدمها من باب التقليد األعمى، وبالتالي فإنه 

سيضر نفسه وغيره بهذا السلوك السيئ«.

مباراتا اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي 
كأس السوبر األوروبية

اجلزيرة الرياضية +9:454انترميالن � اتلتيكو مدريد
أملانيا )املرحلة الثانية(

دبي الرياضية9:30كايزر سلوترن � بايرن ميونيخ


