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ناصر محمد
العالقة الوطيدة واحملبة الصادقة 
النابعة من القلب التي جتمع بني الكويت 
ومملكة البحري�ن 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 
الس�ابقون في توطيد ه�ذه العالقة 

س�وف نحرص خالل ايام هذا الشهر 
املبارك على اعطائهم حقهم من خالل 
هذه الصور التي سننشرها لتذكيرهم 
بالذكريات احلل�وة التي مرت عليهم 
مع االعتذار ملن لم اعرف اسماءهم 

ولهم كل التقدير.

رعى عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة أول نهائ����ي لكأس اخلليج العربي 
األول بالبحرين ع����ام 1970 حينما كان وليا 
للعهد وهو أيضا أول من رفع علم كأس اخلليج 
العربي في افتتاح البطولة. وش����هد التتويج 
تقليد الكابنت محمد املس����عود كأس البطولة 
والذي يظه����ر على منصة التتويج وبجواره 

إبراهيم بوجبري )البحرين( وسلطان مناحي 
)السعودية( ويبدو في الصورة ملك البحرين 
والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس احتاد 
كرة القدم والصورة الثانية لقطة من املباراة 
اخلتامية بني املنتخبني الكويتي والبحريني 
وهي لهجمة بحرينية يبدو فيها الشيخ خليفة 

بن سلمان آل خليفة وإبراهيم دريهم.

تتويج الكويت بكأس الخليج

»التحرير والمغاوير« يتوج بالدورة الرمضانية

 الجزاف باشر عمله في »الهيئة«
 وعودة المبعدين إلى العمل

تعادل النصر والشباب سلبًا

 تايكوندو التضامن يلتقي الكويت

حتت رعاية مدير ادارة الشؤون العامة بالتكليف ناصر الهيلم، اقيمت 
الدورة الرمضانية السنوية لكرة القدم ، في الفترة من 15 الى 22 اجلاري 
مبش����اركة 12 فريقا متثل مناطق وادارات هندسية املنشآت العسكرية، 
اقيمت بنظام املجموعات، وقد فاز بالدورة فريق لواء التحرير واملغاوير، 
بعدما تغل����ب في املباراة النهائية على فريق الهواة 6 � 1. وحصل احمد 
س����الم العب فريق الهواة على جائزة هداف الدورة برصيد 13 هدفا، في 
حني نال نوح الصالح حارس مرمى فريق لواء التحرير واملغاوير جائزة 
افضل حارس في البطولة. وقام ناصر الهيلم ومحمد الشطي مدير ادارة 
اخلدمات، وراشد بورسلي مراقب العالقات العامة، بتكرمي الفائزين وبعض 
مراقبات ادارة اخلدمات التي تعاونت مع مراقبة العالقات العامة في اجناح 

الدورة، وقد مت خالل الدورة السحب اليومي جلوائز اجلمهور.

مبارك الخالدي 
 باش����ر فيصل اجلزاف مهام عمله مديرا عاما للهيئة العامة للشباب 
والرياضة امس االحد، بعد القرار الوزاري رقم 142/أ لسنة 2010 الصادر 
في 26 اجلاري من وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي، 
بإعادة اجلزاف ملباش����رة مهام منصبه وفقا للمرسوم األميري الصادر 
بتعيينه. وقد نصت املادة األولى في القرار الوزاري رقم 142/أ لس����نة 
2010 على اعتبار القرار الوزاري رقم 91/أ لس����نة 2010 والصادر في 31 
مايو املاضي بش����أن عودة د.فؤاد الفالح إلى عمله بصفة مؤقتة كأن لم 
يكن وذلك تنفيذا حلكم االستئناف رقم 2010/556 إداري1 الصادر في 8 
اجلاري، وجاء قرار العفاسي بعد رفض احملكمة الكلية االستشكال املقام 
من رئيس الهيئة العامة للش����باب والرياضة د.الفالح، والذي طلب فيه 
وقف تنفيذ حكم محكمة االستئناف الصادر بتأييد قرار وزير الشؤون 
بإحالة الفالح إلى التقاعد، وقد أبلغت إدارة الفتوى والتشريع العفاسي 
بإمكانية تنفيذ احلكم بإعادة رئيس الهيئة العامة للش����باب والرياضة 
اجلزاف، وطالب����ت الفتوى في كتابها بتنفيذ حك����م إحالة الفالح على 

التقاعد اعتبارا من 26 اجلاري.
وقد شهدت أروقة الهيئة صباح امس تواجدا مكثفا للعديد من املديرين 
واملسؤولني الذين متت تنحيتهم بعد عودة الفالح للهيئة، باإلضافة إلى 
الذين فضلوا التمتع باالجازة الدورية بعيدا عن االحتكاك باإلدارة التي 

ترأسها الفالح بعد صدور القرار الوزاري رقم 91/أ لسنة 2010.

خيم التعادل السلبي على لقاء النصر والشباب في افتتاح مباريات 
اجلولة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم، في حني حقق القادسية 
فوزا كبيرا على التعاون 4-1. شهدت املباراة األولى إضاعة ركلة جزاء 
ملهاجم الش����باب ناصر الش����مراني في الدقيقة 26، وطرد العب النصر 
الرومان����ي اوڤيديو بيتري في الدقيقة األخيرة، وزيد املولد عقب نهاية 
اللق����اء. ورفع النصر رصيده الى 8 نقاط، والش����باب الى 4 نقاط. وفي 
املباراة الثانية، استعاد القادسية نغمة االنتصارات بفوز كبير على حساب 
التعاون 4-1. وتقدم التعاون اوال في الدقيقة 15 عن طريق عبدالعزيز 
الطارقي، ثم سجل القادس����ية أهدافه بواسطة طالل اخليبري )58 من 

ركلة جزاء( واحمد الصويلح )62 و80( ومحمد لبيب )85(.
ورفع القادسية رصيده الى 8 نقاط، وتوقف رصيد التعاون عند 4 
نقاط. انتهت جلنة االحتراف وأوضاع الالعبني في االحتاد الس����عودي 

لكرة القدم من إجراءات تسجيل ستة العبني غير سعوديني.
وذكرت اللجنة في بيان لها أنها أنهت تس����جيل الالعبني، األسترالي 
جوناثان ديڤيد العب النصر والبرتغالي مونيرو جوليانو العب جنران 
واألروغوياني خوان مانويل لوبيز العب الشباب واملغربي جواد أقدار 
العب الرائد والس����نغالي بابا ديوب العب الفيصلي والتونس����ي معني 
الشعباني العب القادسية.  وأوضحت اللجنة أن إجراءات تسجيل هؤالء 
الالعبني انتهت بعد أن تلقت خالل الفترة املاضية خطابات من قبل االحتاد 

الدولي لكرة القدم )فيفا( باملوافقة على تسجيلهم ألنديتهم.

قال مدير لعبة التايكوندو في نادي التضامن ذياب اخلرينج انه 
ضمن استعدادات الفريق للموسم املقبل سيقيم بطولة مصغرة مع 
نادي الكويت مساء اليوم االثنني جلميع الفئات السنية على صالة 
النادي، مش���يرا الى ان هذه البطوالت املصغ���رة بني االندية تعود 
بالفائدة على الالعبني خصوصا انه���م االن مبرحلة االعداد البدني 

النطالق منافسات املوسم املقبل من جتهيزهم بدنيا وذهنيا.
 وبني اخلرينج ان سياسة اقامة البطوالت املصغرة مع بقية االندية 
تأتي ضمن خطة االعداد التي وضعها اجلهازان الفني واالداري للعبة 
من اجل افضل اعداد لالعبني للموسم املقبل، مشيدا في الوقت ذاته 

بالروح املعنوية العالية لالعبني من خالل تدريباتهم او ادائهم.

الجيش يتفوق على دجلة

»العين« أصابت كيتا وتبعده شهرين »الكويت واحة خضراء«..
شعار بطولة هيئة الزراعة لكرة القدم

حقق العني فوزا صعبا على 
ضيف��ه دب��ي الصاعد حديثا 
4-3 في ختام املرحلة االولى 
ال���دوري االماراتي لكرة  من 

القدم.
سجل األرجنتيني خوسيه 
ساند )31 و45( وعمر عبدالرحمن 
)34( وعبدالعزيز فايز )70( 
اهداف العني، والفرنسي ميشال 
الن�����در )16 و50( واملغرب��ي 

رشيد تيبركانني )77( اهداف 
دبي.

وتعرض محت���رف العني 
اجلديد العاجي ابراهيما كيتا 
القادم من القادس���ية الصابة 
بالركبة في منتصف الشوط 
اثرها  الثان���ي اضطر عل���ى 
للخروج م���ن املباراة، وأعلن 
اجلهاز الطبي لنادي العني غياب 
كيتا عن املالعب ملدة شهرين 

بع���د أن خاض مع���ه املباراة 
األولى فقط بعد انتقاله رسميا 
اخلميس املاضي بصفقة قدرت 

مبليون و200 ألف دوالر.
وعاد بن���ي ياس احلصان 
األسود في املوسم املاضي من 
دبي بفوز ثمني بتخطيه مضيفه 
الشباب بهدف نظيف سجله 
السنغالي اندريه سانغهور في 

الدقيقة 61.

»الكويت واحة خضراء«، 
ش���عار اتخذته بطولة هيئة 
الزراع���ة لكرة الق���دم والتي 
شارك فيها اكثر من 16 فريقا 
من جهات مختلفة، وش���هدت 
الهاجري  النتائج فوز فريقي 
والبسام على املطافي ومحمد 
العن���زي، كما فاز فريقا هيئة 
الشباب وجمعية اليرموك على 
التركي وش���هداء املطافي بعد 

انسحابهم من املباراة.
وأكد رئي���س هية الزراعة 
م.جاسم البدر ان البطولة اتخذت 
»الكويت واحة خضراء« شعارا 

لها لتنطلق بها من خالل هذه 
البطولة للمحافظة على احلدائق 
من الدمار والتلف، وأضاف ان 
احلدائ���ق ما وجدت اال خلدمة 
األهالي واألس���ر ومن واجبنا 

جميعا احملافظة عليها. 
ق���ال عضو  وم���ن جهته، 
جمعية اليرموك نبيل البعيجان 
ان البطولة له���ا طابع خاص 
البطوالت  ومختلف عن بقية 
التي تقام في ش���هر رمضان 
الك���رمي، النها حتمل رس���الة 
توعوية هادف���ة وهي جلعل 
الكويت واح���ة خضراء والبد 

ان نتكاتف جميعا لتحقيق هذا 
املطلب.

اللجنة املنظمة  اما رئيس 
الدورة  ناصر املهلهل فاكد ان 
اقباال ومشاركات طيبة  القت 
ويعود ه���ذا االقبال حلرص 
املشاركني على حتقيق شعارها 
الواق���ع. وم���ن  عل���ى ارض 
ناحيته، قال جالل اللنقاوي ان 
االستعدادات كانت على ما يرام 
من حيث جتهيز امللعب من كل 
اجلوانب الفنية وكذلك جتهيز 
املكان ليكون جاهزا الستقبال 

الفرق واجلمهور.

القاهرة � سامي عبدالفتاح
س���جل املهاجم الغاني بابا 
آركو هدفني ق���اد بهما فريقه 
طالئع اجليش إلى فوز صعب 
على وادي دجلة 2 � 1 في املرحلة 
الرابعة م���ن الدوري املصري 

املمتاز لكرة القدم.
وف���ي مبارات���ني أخريني 
البورسعيدي  تعادل املصري 
مع االحتاد الس���كندري 2 � 2 

وسموحة مع إنبي سلبيا.
وافتتح وادي دجلة التسجيل 
بهدف سجله عبد الفتاح األغا 
في الدقيقة 63، ثم أدرك طالئع 
اجليش التعادل بهدف سجله 
بابا آركو ف���ي الدقيقة 70 من 

ضربة جزاء.
وف���ي الثواني األخيرة من 
املباراة سجل بابا آركو هدف 
الفوز 2 � 1 ليهدي طالئع اجليش 

نقاط املباراة كاملة.

ورف�����ع طالئ���ع اجليش 
رصيده إلى 6 نقاط في املركز 
اخلامس، بينما جتمد رصيد 
وادي دجل���ة عند 3 نقاط في 

املركز ال� 14.
وفي ستاد بورسعيد تقدم 
املدافع  املصري بهدف سجله 
املالي الياسو في الدقيقة الثالثة 
ثم تعادل االحتاد السكندري 
بهدف لالع���ب أوتوبونغ إين 

إيديت )58(.
الياس���و  وبعدها س���جل 
الهدف الثاني له ولفريقه في 
الدقيقة 75 م���ن ضربة جزاء 
لكن االحتاد السكندري حقق 
التعادل مجددا بهدف س���جله 

إبراهيم الشايب.
ورفع املصري رصيده إلى 
5 نقاط في املركز الثامن مقابل 
3 نقاط لالحتاد السكندري في 

املركز ال� 12.

إنبي مع سموحة  وتعادل 
سلبيا ليرفع األول رصيده إلى 
7 نقاط في املركز الرابع مقابل 
نقطتني لسموحة في املركز ال� 

15 قبل األخير.
وف���ي بطولة كأس االحتاد 
االفريقي لكرة القدم، أنقذ أحمد 
سالمة فريق حرس احلدود من 
الهزمية أم���ام مضيفه زاناكو 
الزامب���ي وس���جل ل���ه هدف 
التعادل 1 � 1 قبل سبع دقائق 
من نهاية املباراة في الدور ربع 

النهائي.
وحص�����د كل من الفريقني 
نقطة واحدة بالتعادل ليرفع 
إلي  حرس احل���دود رصيده 
الثالث  املرك���ز  ف���ي  نقطتني 
حيث انه التع���ادل الثاني له 
في املجموعة الثانية، ويحصد 
زاناكو أول نقط���ة له محتال 

املركز الرابع.

حرس الحدود تعادل مع زاناكو

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )20 - 30(

الساحل يأمل في مواصلة مسلسل التعادل مبواجهة كاظمة

العاجي إبراهيما كيتا في أول مباراة مع العني قبل تعرضه لإلصابة

أحد الفرق املشاركة في البطولة

 كاظمة لتفادي الوقوع في فخ »تعادالت« الساحل
فهد الدوسري

تختتم الليلة منافس���ات اجلول���ة الثالثة من 
ال���دوري املمتاز لكرة القدم باقامة مباراتني حيث 
يواجه الس���املية فريق اجلهراء على ملعب ثامر، 
فيما يحل الس���احل ضيفا على كاظمة على ستاد 
الصداقة والسالم في العديلية وستنطلق املباراتان 

في العاشرة مساء.
في ستاد ثامر، ال تختلف أحوال الفريقني كثيرا 
فالساملية حقق تعادال بطعم اخلسارة أمام الساحل 
في أولى مبارياته ف���ي الدوري بهدف لكل منهما 
ومني بهزمية من كاظمة في اجلولة املاضية بهدفني 
دون رد ويدخ���ل لقاء الليل���ة بنقطة يتيمة فقط 
فيما يدخل منافس���ه اجله���راء املباراة بال رصيد 
من النقاط بعد هزميته من قطبي الكرة الكويتية 
العربي والقادس���ية على التوالي بهدفني دون رد 

وبرباعية نظيفة أيضا.
 ويس���عى مدرب الس���املية البوسني سالفني 
زياديتش الستغالل عامل األرض وحتقيق الفوز 
حتى يحافظ عل���ى آمال فريقه في حتقيق نتائج 
جيدة تكفل له فرص املنافس���ة على لقب الدوري 
لهذا املوس���م لتعويض الصورة املتواضعة التي 

ظهر عليها الفريق املوسم املاضي.
ويع���ول الفريق كثيرا على حتركات يوس���ف 
النشيط وعبدالرزاق البطي ومشعل حميد القادمني 
من الكويت ومش���اري العازمي املعار من كاظمة 
والذي يخوض موسمه الثاني مع السماوي ويضم 
الفريق أيضا املغربي املدافع محمد العبو والغاني 
ايبنزا تيتو والبوسني الكسندر اندنتش صاحب 
الهدف في مرمى الس���احل، في املقابل يأمل العبو 
اجلهراء في جتاوز آثار الهزميتني اللتني تلقوهما 
في مستهل مشوارهم والوقوف على أقدامهم من 

جديد واثبات احقية الفريق في التواجد في دوري 
األضواء.

كاظمة يواجه الساحل

وفي املباراة األخرى، وبخط���ى ثابتة يحاول 
كاظم���ة مواصلة عزف س���يمفونية الفوز للبقاء 
في دائرة املنافسة والصدارة وبعد فوزه بلقاءين 
متتاليني متني جماهير البرتقالي النفس بتحقيق 
الفوز الثالث على حس���اب الساحل والتأكيد على 
ان »الس���فير« قادم بقوة في هذا املوس���م بقيادة 
التشيكي ميالن ماتشاال ويعول االخير على حيوية 
يوس���ف ناصر وخبرة فرج لهيب وشباب ناصر 
شافي في خط املقدمة وحتركات نواف احلميدان 
وعلي املشموم من اجلهة اليسرى والغيني محمد 

جمال في وسط امللعب.
بدوره يسعى مدرب الساحل الكرواتي كوجلانني 
مارينكو لتطوي���ر خبرته في كاظمة على اعتبار 
انه سبق له تدريب الفريق قبل 3 مواسم تقريبا 
واكتشاف مواطن اخللل التي يعاني منها الفريق 
ومراقبة نقاط القوة ومحاولة ايقافها وكان الفريق قد 
جنح في العودة ألجواء املباراتني اللتني لعبهما أمام 

الساملية والكويت بعد أن كان متأخرا فيهما.
ويعول الساحل كثيرا على محترفه الوحيد العب 
الوسط البرازيلي بيتو في ايجاد التوازن الدفاعي 
والهجومي املطلوب ملواجهة فريق كبير مثل كاظمة 
والذي س���يدخل املباراة بروح ومعنويات عالية 
وقد تشهد الدقائق العشرون األولى ضغطا كبيرا 
من أصح���اب الضيافة بغية حتقيق هدف التقدم 
واالطمئنان واذا ما جن���ح كوجلانني ورفاقه في 
تأخير هدف التقدم لكاظمة فان األمور ستتعقد على 

االخير وقد يفقد العبوه تركيزهم في املباراة.
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