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ناصر محمد
العالقة الوطيدة واحملبة الصادقة النابعة من القلب التي 
جتمع بني الكويت ومملكة البحرين عالقة اخوية بعيدة عن 
اي برتوكول او رسميات 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 اس�تمرارها. وتقديرا منا ملا لعبه السابقون في توطيد 
هذه العالقة سوف نحرص خالل ايام هذا الشهر املبارك 
على اعطائهم حقهم من خالل هذه الصور التي سننشرها 
لتذكيرهم بالذكريات احللوة التي مرت عليهم مع االعتذار 

ملن لم اعرف اسماءهم ولهم كل التقدير.

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )19 - 30(

خالد الصانع رئيس االحتاد 
الطائرة كان له  الكويتي لكرة 
شرف املش���اركة في االجتماع 
التأسيسي لالحتاد العربي لكرة 
الطائرة ال���ذي أقيم بالبحرين 
عام 1975 ويظهر في الصورة 
مصافحا أمني السر العام لالحتاد 
البحريني محمد جاسم حمادة 
في احلفل التكرميي الذي أقيم 
باملناس���بة، ويبدو في وسط 
الص���ورة أول رئيس لالحتاد 
العربي للكرة الطائرة العراقي 

جمال كنعان.

الصانع وتأسيس اتحاد الطائرة العربي 

عالمية متفرقات

 ذكر نادي فوالم االجنليزي انه ضم الدولي املكسيكي 
كارلوس سالسيدو مدافع ايندهوفن الهولندي لثالثة مواسم، 

دون الكشف عن قيمة الصفقة.
 طالب قائد استون ڤيال، املهاجم الدولي البلغاري ستيليان 
بتروف، مالك النادي راندي ليرنر، بعد خسارتني متتاليتني للفريق، 
بتعيني مدرب جديد فورا خلالفة مارتن اونيل الذي اس��تقال من 

منصبه في 9 احلالي.
 كش���ف ويغان على موقعه في ش���بكة االنترنت انه 
قبل عرض جاره برمنغهام من اجل التخلي عن العب وسطه 

الدولي الفرنسي شارل نزوغبيا )24 عاما(.
 عاد الفرنس��ي م��ارك انط��وان فورتونيه من س��لتيك 
االسكوتلندي الى ناديه السابق وست بروميتش البيون االجنليزي 
ملدة عامني بعد موسم واحد امضاه مع وصيف بطل اسكوتلندا.

 اعار دربي كاونتي )درجة اولى( مهاجمه لوك فارني 
ملوس���م واحد مع امكانية الش���راء في نهايته، الى بالكبول 

الصاعد حديثا الى الدوري املمتاز.
 حصل وست هام على توقيع املهاجم النيجيري فيكتور 
اوبينا معارا من انتر ميالن بطل ايطاليا ملوسم واحد مع امكانية 

شرائه في نهاية االعارة.
 انتقد مدرب فريق ليڤربول روي هودجس���ون بشدة 
موقف العب الوسط الدولي االرجنتيني خافيير ماسكيرانو 
في وقت يس���تعد فيه االخير لالنضمام الى برشلونة بطل 

اسبانيا بعد عدة اسابيع من التوتر بينهما.
 اثبت العداء االميركي تايس��ون غاي مرة جديدة في لقاء 
بروكسل اللعاب القوى، املرحلة الرابعة عشرة االخيرة من الدوري 
املاسي، انه ملك املوسم احلالي.وحقق غاي رقما ممتازا في سباق 
100 م هو 9.79 ثوان، وتقدم على اجلامايكيني نستا كارتر )9.85 
ث( ويوه��ان بالي��ك )9.91 ث( وكان واحدا من 11 اميركيا ظفروا 

باجلائزة )7 رجال و4 سيدات( فاكتسحوا ثلث اجلوائز.
  أعلن نادي بارتيزان بلغراد الصربي عن ضمه حارس 
مرمى املنتخب الصربي فالدميير ستويكوڤيتش من سبورتنغ 

لشبونة البرتغالي ملدة عام واحد على سبيل اإلعارة.
  ذكرت وس��ائل اإلعالم األس��بانية أن املهاجم السويدي 
زالتان إبراهيموفيتش يستعد لترك نادي برشلونة بطل اسبانيا 

لالنضمام إلى اإليطالي ميالن.

أعلن يوڤنتوس االيطالي انه ضم املهاجم الدولي فابيو 
كوالياريلال من نابولي ملوسم واحد على سبيل اإلعارة مع 

إمكانية شرائه في نهايتها.
ودفع يوڤنتوس مبلغ 4.5 ماليني يورو مقابل احلصول 
على خدمات كوالياريلال )27 عاما(، اضافة الى 10.5 ماليني 
يورو عند ش���راء الالعب الذي سيحصل على اجر سنوي 

بقيمة 2 مليون يورو.

كوالياريلال إلى يوڤنتوس

القادسية يستضيف النصر في الجولة الثالثة للدوري الممتاز لكرة القدم

الكويت والعربي.. اختبار قوة مبكر

فرحة العبي أتلتيكو مدريد بالظفر بكأس السوبر                                       )أ.پ(

مواجهة مرتقبة بني »األخضر« و»األبيض« في الدوري املمتاز

دورينا »جامد«
ال ميكن ان يس���تمر دورينا الكروي بال رعاية تكفل له 
النجاح واالستقرار وحترك فيه املياه الراكدة وتضيف إليه 
ش���يئا من التجديد واإلثارة، فدورينا يعاني من كساد في 
بضاعته بحاجة إلى »تسويقها« بشكل مرضي للمستهلك 
)املتفرج( والذي يبحث دائما عن اجلودة والسعر املناسب، 
فنحن رمبا الوحيدون في املنطقة نلعب مسابقاتنا بال راع 
رسمي للدوري رغم انتشار الشركات واملؤسسات القادرة 
على متويل املسابقات وفق النظام املتعارف عليه تسويقيا، 
األمر الذي يعود بالفائدة على األندية والالعبني واجلماهير 
واإلعالم، ولكن ما تعانيه الرياضة واحتاد الكرة في السنوات 
األخيرة ال يبعث على احلماسة لاللتفات ملثل هذا اجلانب 
املهم لالرتقاء بالدوري ومس���تويات الفرق رغم ان احتاد 
الكرة احلالي برئاسة الشيخ طالل الفهد قادر على خوض 
التجرب���ة لتميز الفهد في مثل هذه النواحي التس���ويقية، 
نقول ذلك ونحن نتابع في كل موسم »دوري جامد« يتقدم 
خطوة ويتأخر خطوتني وس���تبقى حالنا الكروية تراوح 
مكانها ما لم نرتب أوضاعنا ونتخلص من الكابوس اجلاثم 

على »صدر« كرتنا منذ سنوات.
تابعوا دورة الروضان الرمضانية الناجحة وسترون تفوق 
اجلانب التسويقي بها بعدما متكنت من استقطاب اجلماهير 
حلضور مبارياتها وذلك لتوافر احلوافز املشجعة ملتابعتها، 
كما جنحت »إعالميا« بشكل واضح من خالل استديو قناة 
»الوطن« واإلشادة موصولة مبقدم االستديو طالب الشريف 

الذي كسبته القناة كمحاور مقتدر. وسالمتكم.
ناصر العنزي

»الملكي« و»البرشا« في مواجهتي البداية أمام مايوركا وراسينغ
يترقب اجلميع الوجه اجلديد لريال مدريد 
الذي انف����ق املاليني في الس����نوات االخيرة 
للمنافس����ة على اللقبني احملل����ي واألوروبي 
م����ن دون ان يحصد جناح، على هالة مدربه 
الكاريزماتي البرتغالي جوزيه مورينيو لوضع 
حد لسيطرة برشلونة على مقاليد احلكم عندما 
يواجه مايوركا اليوم األحد في املرحلة االولى 
من الدوري اإلسباني لكرة القدم  في املقابل، 
يبقى برشلونة مرجعا أساسيا خصوصا من 
ناحية األسلوب الهجومي الشيق الذي يعتمده 
فريق املدرب جوس����يب غوارديوال مبواجهة 
راسينغ. ويلتقي ديبورتيڤو ال كورونيا مع 
سرقسطة، واس����بانيول مع خيتافي، وريال 
سوسيداد مع ڤياريال، واوساسونا مع امليريا، 
ومايوركا مع ريال مدريد، واتلتيكو مدريد مع 

سبورتينغ خيخون. وفي ايطاليا، نفض كل 
من ميالن ويوڤنتوس الغبار عنهما خصوصا 
من ناحية اجلهاز الفني حيث يواجهان اليوم 
األحد ليتشي وباري على التوالي في املرحلة 
االولى من ال����دوري االيطالي. وفي املباريات 
األخرى، يلتقي كييڤو مع كاتانيا، وڤيورنتينا 
مع نابولي، وباليرمو مع كالياري، وبارما مع 

بريشيا، وسمبدوريا مع التسيو.
وفي إجنلترا، يلتقي بولتون مع برمنغهام، 
البيون،  وليڤربول مع وس����ت بروميت����ش 
وسندرالند مع مانشس����تر سيتي، وأستون 
فيال مع ايڤرتون في املرحلة الثالثة من الدوري 
االجنليزي  وفي أملانيا تختتم املرحلة الثانية 
من الدوري اليوم األحد فيلعب باير ليڤركوزن 
مع بوروسيا مونشنغالدباخ، وشتوتغارت 

مع بوروسيا دورمتوند.
ويبحث باير ليفركوزن عن فوزه الثاني بعد 
ان تغلب على مضيفه بوروسيا دورمتوند 2 � 0 
بقيادة جنمه ميكايل باالك. وكان كايزرسلوترن 
العائد الى الدرجة االولى ضربة مؤملة الى ضيفه 
بايرن ميونيخ بطل الدوري بتغلبه عليه 2 � 0 
في افتتاح املرحلة وسجل لكايزرسلوترن ايفو 
ايليسيفيتش )36(. وكريستيان تيفرت )37(. 
وفي فرنسا س����يعتمد مرسيليا بطل املوسم 
املاضي على مهاجميه اجلديدين اندريه بيار 
جينياك ولويك رميي عندما يزور بوردو في 

اجلولة الرابعة من بطولة فرنسا.
وفي املباريات االخرى، يلتقي ليل مع نيس، 
وموناكو مع اوكس����ير، وسوشو مع باريس 

سان جرمان.

القاهرة � سامي عبدالفتاح
الي���وم األهلي واالس���ماعيلي  يخوض 
مواجهتني صعبتني ضمن منافسات اجلولة 
الرابعة ب���دوري املجموعات لدوري أبطال 
أفريقي���ا، حيث يتقابل األهلي مع ش���بيبة 
القبائل اجلزائري، واالسماعيلي مع هارتالند 

بطل نيجيريا.
ففي العاش���رة والنصف مساء بتوقيت 
الكويت وعلى قناة اجلزيرة الرياضية +9 
تتوجه انظار عشاق الفانلة احلمراء في كل 
مكان صوب س���تاد القاهرة الدولي ملتابعة 
املواجهة املصيرية والصعبة التي يخوضها 
األحمر امام نظيره شبيبة القبائل اجلزائري 
وهو اللقاء الذي سيخوضه األهلي مهاجما 
من���ذ أول دقيقة به محاوال احراز اكبر عدد 
من األهداف لتعويض خس���ارته التي مني 
بها بهدف نظيف في لقاء الذهاب الذي أقيم 
على ملعب 1 نوفمب���ر مبدينة تيزي اوزو 

اجلزائرية قبل اسبوعني.
وكان جنل رئيس اجلمهورية عالء مبارك 
قد زار تدريبات الفريق األحمر املسائية، التي 
خاضها مساء اول من امس على ستاد القاهرة، 
وطالب مبارك االبن العبي األهلي بتقدمي أداء 

مشرف وعرض قوي أمام الشبيبة، ورفع 
رأس الكرة املصرية عاليا، كما حث الالعبني 
أيضا على بذل كل ما في وس���عهم إلسعاد 

اجلماهير املصرية في كل مكان.
وتواج���د جنل رئي���س اجلمهورية في 
التدريبات برفقة رئيس النادي األهلي حسن 
حمدي ونائبه محمود اخلطيب وعضو مجلس 

اإلدارة خالد مرجتي. 
في املقابل اكد السويسري آالن جيجر املدير 
الفني لشبيبة القبائل انه سعيد بالنتائج 
التي حققه���ا فريقه في البطولة حتى اآلن، 
ويسعى الستمرار الصحوة واالنتصارات 

ليضمن التأهل لدور األربعة للبطولة.
ويدير اللقاء طاقم حتكيم من زامبيا بقيادة 
كاووما ويلنجتون حكم الساحة ويساعده كل 
من شيجنكا كينيث وتيمبو برونو واحلكم 

الرابع مبيانسي ويلسون.
وفي املباراة األخرى، يدخل االسماعيلي 
في الساعة ال� 5 مس���اء اليوم في مواجهة 
صعبة أمام هارتالند النيجيري على ملعبه 

ووسط جماهيره مبدينة أويري.

األهلي »شيبًا وشبابًا« لمواجهة الشبيبة

فهد الدوسري
تنطلق في العاشرة من مساء اليوم منافسات اجلولة الثالثة للدوري 
املمتاز لكرة القدم بإقامة مباراتني، حيث يستضيف في األولى القادسية 
نظيره النصر على س����تاد محمد احلم����د، فيما يحل العربي ضيفا على 
الكويت في كيفان في مباراة يتوقع ان تكون قوية من الطرفني، وتكمن 
اهمية هذه اجلول����ة كونها تأتي قبل توقف الدوري ملدة 45 يوما وذلك 
الستعدادات املنتخب الوطني للمشاركة في بطولتي »خليجي 20« في 
اليمن نوفمبر املقبل وكأس آس����يا التي س����تقام في العاصمة القطرية 
الدوحة في يناير املقبل، باإلضافة ملشاركة القادسية وكاظمة في كأس 
االحتاد اآلسيوي. في ستاد محمد احلمد، يدخل القادسية مباراته اليوم 
بروح معنوية عالية جراء حتقيق العبيه لفوز معنوي على اجلهراء في 
اجلولة السابقة برباعية نظيفة ووضع األصفر بجعبته أول 3 نقاط له 
في مسيرته نحو احلفاظ على اللقب وكان الفريق قد تعرض خلسارة 

مفاجئة في أولى مبارياته بالدوري أمام كاظمة 1-0.
ويخوض »أبناء حولي« اللقاء وس����ط غياب العب الوس����ط الكبير 
احملت����رف العاجي ابراهيما كيتا والذي وقع لفريق العني االماراتي على 
س����بيل اإلعارة ملدة موس����م واحد فقط ويسعى طالل العامر لتعويض 
ذلك النقص من خالل سد الثغرة التي سيخلفها غياب العب مهم ومؤثر 
مثل كيتا كما من املنتظر أن تشهد املباراة مشاركة احملترف اجلديد في 

صفوف األصفر املدافع املغربي عصام العدوة.
من جانبه يحاول العبي النصر تدارك وضعهم احلالي والذي لن يرضى 

عنه احد سواء من ادارة الفريق أو اجلهاز الفني أو حتى الالعبني.

الكويت يواجه العربي

وف����ي املباراة األخ����رى، بعد فوزه في أول مبارات����ني له في الدوري 
وتصدره الفرق الثمانية يحل العربي ضيفا على الكويت وش����تان بني 
حالهما فاألخضر يس����عى ملواصلة تصدره وتخطية للفرق الواحد تلو 
اآلخر بعد ان اجتاز عقبتي اجلهراء والنصر ويدخل العبوه مباراة اليوم 
مبعنويات عالية بعد تقدميهم مس����تويات جيدة لهذا املوسم حتى اآلن 

بقيادة مدربهم اجلديد البرازيلي كابو.
من جانبه، يس����عى البرتغالي جوزيه روماو مدرب الكويت اليجاد 
البديل املناسب لغياب محترفه البرازيل كاريكا والذي حصل على بطاقة 
حمراء في مباراة فريقه االخيرة أمام الساحل ولكن الثقل سيكون على 

عاتق العماني اسماعيل العجمي.

أتلتيكو مدريد
 »سوبر« أوروبا

احرز اتلتيكو مدريد االسباني، بطل 
ال���دوري االوروبي )يوروب���ا ليغ( لقب 
بطل الكأس الس���وبر االوروبية بفوزه 
عل���ى انتر ميالن االيطال���ي بطل دوري 
ابط���ال اوروبا 2 - 0 على ملعب لويس 
الثاني في موناكو. وسجل التلتيكو خوان 
انطونيو رييس )62( وسيرجيو اغويرو 
)82(. وحصل انتر ميالن على ركلة جزاء، 
لكن االرجنتيني دييغو ميليتو فشل في 
ترجمتها حيث متكن احلارس الش���اب 
داڤيد دي خيا كوينتان���ا )19 عاما( في 

التصدي لها )90(.

خيطان يتربع 
على صدارة »األولى«

عبداهلل العنزي
واصل خيط��ان صدارته 
لدوري الدرج��ة األولى لكرة 
الق��دم عندم��ا حق��ق فوزه 
الثان��ي عل��ى التوال��ي على 
حس��اب اليرم��وك 3-1 وذلك 
ضمن مباريات اجلولة الثانية 
للمس��ابقة التي أقيمت أمس 
األول، في حني حقق الشباب 
والفحيحيل انتصارهما األول 
بالدوري عل��ى الصليبخات 
والتضام��ن 4-3 و3-2 عل��ى 
املع��دل  التوال��ي، واس��تمر 
العالي في تس��جيل األهداف 
في األسبوع الثاني الذي شهد 
تسجيل 16 هدفا وهو رقم فاق 
ما سجلته فرق الدرجة األولى 
في األسبوع األول الذي شهد 

تسجيل 13 هدفا.

يحيى حميدان
استبعد اجلهاز الفني ملنتخبنا الوطني لكرة السلة 
الالعب أحمد سعود من القائمة النهائية التي وضعها 
للمشاركة في بطولة املنتخبات العربية ال� 20 املقررة 

اقامتها في العاصمة اللبنانية بيروت من 14 وحتى 24 
الشهر املقبل. وقام اجلهاز الفني باستدعاء العب كاظمة 
حسني علي ليكون بديال لسعود في قائمة ال� 12 العبا 

التي من املقرر ان تشارك في البطولة العربية.

استبعاد سعود من »أزرق السلة«

مباريات اليوم األحد بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الثالثة(

ابوظبي الرياضية 3:30HD3بولتون � برمنغهام

ابوظبي الرياضية 5HD4ليڤربول � وست بروميتش

ابوظبي الرياضية 5HD6سندرالند � مانشستر سيتي

ابوظبي الرياضية 6HD3أستون ڤيال � ايڤرتون

إسبانيا )المرحلة األولى(

اجلزيرة الرياضية +65ديبورتيڤو � سرقسطة

6اسبانيول � خيتافي

6ريال سوسيداد � ڤياريال

6اوساسونا � امليريا

اجلزيرة الرياضية +82راسينغ � برشلونة

اجلزيرة الرياضية +102مايوركا � ريال مدريد

إيطاليا )المرحلة األولى(

اجلزيرة الرياضية +71باري � يوڤنتوس

9:45كييڤو � كاتانيا

اجلزيرة الرياضية +9:457فيورنتينا � نابولي

اجلزيرة الرياضية +9:451ميالن � ليتشي

9:45باليرمو � كالياري

9:45بارما � بريشيا

9:45سمبدوريا � التسيو

المانيا )المرحلة الثانية(

دبي الرياضية4:30ليڤركوزن � مونشنغالدباخ

دبي الرياضية 6:30شتوتغارت � دورمتوند

فرنسا )المرحلة الرابعة(

6ليل � نيس

6موناكو � أوكسير

اجلزيرة الرياضية +64سوشو � باريس سان جرمان

اجلزيرة الرياضية +104بوردو � مرسيليا

أعلن املهاجم البرتغالي سيماو سابروزا انه قرر في سن 
الثالثني اعتزال اللعب دوليا »ألسباب شخصية« وذلك في 

رسالة وجهها الى االحتاد البرتغالي.
وأضاف س���يماو الذي يحتل املركز اخلامس في قائمة 
الالعبني األكثر متثيال لبالدهم مع املنتخب )85 مباراة و22 
هدفا(، »بعد تفكير طويل، اعتقد ان الوقت قد حان إلنهاء 

مسيرتي الدولية وترك مكاني للنجوم الصاعدين«.

سيماو يعتزل دوليًا


