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تعادل قطر وفوز البحرين 

الفارس: نرفض التعامل مع النادي البوسني 

تعادل منتخبا قطر وعمان لكرة القدم 1-1 في 
املباراة الدولية الودية التي اقيمت في الدوحة. 
وتقدم املنتخب العماني عن طريق عماد احلوسني 
)55(، وادركت قطر التعادل بواسطة فابيو سيزار 

 .)68(
وحقق منتخب البحرين فوزا س���احقا على 
نظيره التوغولي 3-0 في املباراة الدولية الودية 

التي اقيمت على ستاد البحرين الوطني بالرفاع، 
وس���جل جيسي جون )9 و45( واسماعيل عبد 

اللطيف )67 من ركلة جزاء( االهداف.
 وفاز منتخب اليمن على نظيره السوري 1-2 
في مباراة دولية ودية اقيمت في صنعاء. وسجل 
علي النونو )18 من ركلة جزاء و55( هدفي اليمن، 

واديب بركات )29( هدف سورية.

مبارك الخالدي
قال نائب رئيس ن���ادي اجلهراء منير الفارس 
ل� »األنباء« ان إدارة ناديه لن تعير أهمية للكتاب 
الوارد إلى إدارته من نادي نوقو ميتشيني البوسني 
واملتضمن طلب البطاقة الدولية لعادل حمود الذي 

يجري فترة اختبارية في النادي البوسني.
واضاف: بعث النادي البوسني الكتاب الى احتاد 
الكرة والذي بدوره قام بتحويله الى إدارة اجلهراء 
الى اننا ومع تقديرنا الحتاد الكرة والنادي البوسني 

لن نعير هذا الكتاب اي اهتمام الن جرت األعراف 
اإلدارية في عال���م االحتراف ان توجه الكتب عبر 
االحتادات الرسمية لتقوم بدورها مبخاطبة األندية 
اال ان النادي البوسني خاطبنا بصورة مباشرة دون 

الرجوع الى االحتاد البوسني وهذا ما نرفضه.
وأوض���ح الفارس اننا نرغ���ب بتحقيق األطر 
القانونية النتقال العبنا ومبا يكفل حقوق النادي 
والالعب على حد سواء وال نهدف من هذا اإلجراء 

عرقلة انتقاله.

نعيمة األحمد تهنئ 
القيادة السياسية بحلول العيد

بعثت الشيخة نعيمة األحمد رئيسة جلنة املرأة والرياضة 
باللجنة األوملبية، ورئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة املرأة 
مبجلس التعاون لدول اخللي���ج العربية ببرقية تهنئة الى 
صاحب السمو األمير الش���يخ صباح األحمد مبناسبة قدوم 

عيد الفطر السعيد، فيما يلي نصها:
»يشرفني أن أرفع الى مقامكم السامي، باسمي ونيابة عن 
زميالتي عضوات جلنة امل���رأة والرياضة الكويتية واللجنة 
التنظيمي���ة لرياضة املرأة مبجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربية أسمى آيات التهنئة والتبريكات مبناسبة قدوم عيد 
الفطر املبارك أع���اده اهلل على س���موكم بالصحة والعافية 
والعمر املديد وعلى كويتنا احلبيبة بالعزة واملنعة والسؤدد 
في ظل قيادتكم احلكيمة وإرشاداتكم السديدة، داعية اهلل أن 
يبقيكم ذخرا وسندا ألبناء شعبنا الوفي، وكل عام وسموكم 

بخير«.
كما بعثت الشيخة نعيمة األحمد ببرقيات مماثلة الى سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد وإلى رئيس وأعضاء مجلس األمة، والى 
الوزراء واحملافظني وكبار املس���ؤولني في الدولة والقيادات 
الرياضية وإل���ى اللجان املماثلة في اخلليج والوطن العربي 

والدول اإلسالمية.

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )30 - 30(
ناصر محمد

العالقة الوطيدة واحملبة الصادقة النابعة من القلب التي جتمع بني الكويت ومملكة 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 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.

فاروق إبراهيم والميدالية الذهبية
ملك البحرين احلالي امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة رعى املباراة النهائية لكأس اخلليج 
العربي األولى التي أقيمت في البحرين عام 
1970 على ستاد مدينة عيسى. وتوج الفريق 
الكويتي بكأس البطولة، ويظهر في الصورة 

وهو يسلم املايس����ترو والعب خط الوسط 
الش����هير الكويتي املرحوم ف����اروق إبراهيم 
امليدالية الذهبي����ة ويبدو في ميني الصورة 
احلكم الدولي املصري صبحي نصير الذي 

أدار املباراة النهائية.

»األولمبي« يهزم البحرين
و»الشباب« يخسر من السعودية

الموسوي لألزرق والسليمي يقترب من »الرديف«

العربي يوقف البلوشي حتى عودة كابو

عبدالعزيز جاسم
علمت »األنباء« أن مدرب األزرق الصربي غوران 
توڤاريتش يدرس حاليا ضم مهاجم العربي ومتصدر 
هدافي الدوري حسني املوسوي إلى األزرق بدال من 
الرديف لكنه أجل اإلعالن عن إسمه حلني الوقوف 
على مستواه ومشاهدته عن قرب من خالل املباريات 
الرسمية في بطولة غرب آسيا التي ستنطلق في 
األردن 24 اجلاري، ويش���ارك فيها رديف األزرق 
وس���يقوم غوران بإعالن أسماء العبيه املشاركني 
بالبطولة خالل اليومني املقبلني والتي ستش���هد 
تغييرات في بعض األسماء عن التي مت اختيارها 

مؤخرا في معسكر القاهرة، ومن احملتمل أن يقوم 
بضم املوهبة اجلديدة، صانع االلعاب في العربي 
عبدالعزيز السليمي لرديف األزرق بعد تألقه الالفت 
في الدوري املمتاز وكذل���ك اختياره ضمن قائمة 

االوملبي.
وكان السليمي سجل هدفا في مباراة االوملبي 
مع البحرين أول من أمس وس���اهم بفوز املنتخب 
ولك���ن يحتاج غوران للتفاهم م���ع إدارة األوملبي 
واجلهاز الفني بقيادة ماهر الشمري والذي يبدو 
انه وجد ضالته في صانع العاب لالوملبي بعد أن 

افتقده في الفترة السابقة.

عبدالعزيز جاسم
أوقفت إدارة النادي العربي مدافع فريقها األول 
لكرة القدم مبارك البلوشي حلني عودة املدرب 
البرازيلي مارسيلو كابو من إجازته اخلاصة في 

البرازيل والتي متتد ل�10 أيام.
وعلمت »األنباء« أن قرار إيقاف البلوشي جاء 
بسبب عدم حضوره إلى تدريبات الفريق بعد 
مباراة الكويت ف���ي الدوري املمتاز التي انتهت 
لصالح األخضر بهدفني والتي لم يش���ارك فيها 
البلوشي وشارك فيها علي مقصيد بدال منه وقدم 
مستوى مميزا وحتى قرار اإليقاف يوم أول من 
امس لم يحضر البلوش���ي التدريبات وبالتالي 
جاء قرار اإليقاف كما أن الالعب حتدث بطريقة 
استفزازية مع اجلهاز الفني عقب املباراة احتجاجا 

منه على عدم املشاركة لذلك قررت اإلدارة إيقافه 
حلني عودة كابو الذي س���يكون القرار بيده في 
رفع اإليقاف عن الالعب أو استمرار مدة اإليقاف 

ألكثر من مباراة.
ويبدو أن البلوشي لم يتحمل جلوسه على 
مقاعد البدالء بعد أن قدم مستوى جيدا في أول 
جولت���ني بالدوري املمتاز حتى عاد مقصيد من 

اإلصابة واخذ مركز الظهير األيسر منه.
وفي نفس السياق ذكر مصدر ل� »األنباء« أن 
العربي يبح���ث خالل الفترة احلالية عن مدافع 
محلي يجيد اللعب كظهير أمين بدال من مساعد 
عبداهلل الذي لم يقدم مستوى جيدا في الدوري 
املمتاز ومن احملتم���ل أن يكون الالعب من أحد 

أندية الدرجة األولى.

عبداهلل العنزي � مبارك الخالدي
حقق منتخبنا االوملبي لكرة القدم فوزا مستحقا 
على نظيرة البحريني 2-0 وذلك في املباراة الودية 
التي ج����رت بينهما امس االول عل����ى ملعب النادي 
األهلي بالعاصمة البحرينية - املنامة، ضمن استعداد 
املنتخبني لتصفيات اوملبياد لندن 2012، فبعد شوط 
اول سلبي لم يس����تطع اي من املنتخبني خالله هز 
ش����باك اآلخر، افتتح املتألق عبدالعزيز الس����ليمي 
األهداف ملصلحة األزرق االوملبي في الدقيقة )55(، 
قبل ان يضيف زميله محم����د القطان الهدف الثاني 

في الدقيقة )79(.
وكان وفد االوملبي ق����د عاد الى البالد امس على 
ان يواصل تدريباته حتى الس����فر الى تايلند القامة 
معسكر تدريبي فيها استعدادا لبطولة ڤيتنام الدولية 
املقرر اجراؤها أواخر الش����هر اجلاري وتضم فضال 
عن منتخب ڤيتنام األول منتخب استراليا االوملبي 

ومنتخب كوريا الشمالية االوملبي.

وفي مباراة ودية أخرى، خسر ازرق الشباب للمرة 
الثانية أمام نظيره السعودي 1-3، في اللقاء الودي 
الثاني الذي جمع بينهما مساء امس على ستاد نادي 
التضامن ضمن استعدادات املنتخبني لبطولة اخلليج 
للشباب املقرر انطالقها في 21 اجلاري في الكويت، 
وكان املنتخب����ان قد التقيا اجلمعة املاضي وأس����فر 
اللقاء عن فوز املنتخب الس����عودي بهدفني مقابل ال 
شيء. وأنهى املنتخب السعودي الشوط االول بالتقدم 
بهدفني نظيفني عبر احمد الشهري وماجد كنبه قبل 
ان يقلص مهاجم األزرق فيصل عجب النتيجة بهدف 
أحرزه بالشباك السعودية ليعيد الالعب السعودي 
امين الفتيني الفارق الى هدفني بتس����جيله للهدف 

الثالث ملنتخب بالده من ركلة جزاء.
وكان األزرق الصغير قد وقع في املجموعة األولى 
بجانب منتخبي عمان وقطر في حني وقع املنتخب 
السعودي في املجموعة الثانية مع منتخبي البحرين 

واإلمارات.

ضمن استعداداتهما لـ »خليجي 20« وكأس آسيا

مجلس الوزراء يحّل »الهيئة« ويعّين أعضاء جددًا
سعود والمزروعي واليتامى والمسعود والبلوشي والرومي والغانم والدويخ

األزرق »القبيح« خسر بثالثية إماراتية

ليلعب االزرق بخمسة مهاجمني 
دفعة واحدة والعب وسط واحد 
وهو جراح العتيقي، ففقد االزرق 
سيطرته على منتصف امللعب 
وافسح املجال لالعبي االمارات 
البق���اء الك���رة بحوزتهم اكبر 
البديالن  وقت ممكن، وجن���ح 
الكثيري  ذياب عوانة وسعيد 
في اطالق رصاصة الرحمة على 
االزرق بتسجيلهما الهدف الثالث 
بعد ان تالعب عوانة مبساعد 
ندا وعلي مقصيد قبل ان ميرر 
كرة عرضية الى الكثيري الذي 
وضعها »بالكع���ب« في مرمى 
اخلال���دي وذل���ك ف���ي الوقت 

احملتسب بدل الضائع. 

العنزي وفهد االنصاري  وفهد 
وصالح الشيخ واحمد العيدان، 
فس���يطر االزرق على منتصف 
امللعب ولكن دون خطورة، وعابه 
في هذا الشوط البطء في حتضير 
الهجمات على العكس مما كان 
عليه في مباراة سورية، واطاح 
حمد العن���زي بكرة خطرة من 
داخل منطقة اجلزاء بعد تلقيه 
متريرة املط���وع اال ان العنزي 

سددها خارج املرمى )65(.
واس���تمر الوضع في بقية 
الشوط سيطر االزرق لكن دون 
فاعلية الى ان قام غوران باشراك 
احمد عجب في الدقائق العشر 
االخيرة على حساب وليد علي 

اداءه السيئ ولم يظهر كل من 
احم���د العي���دان وفهد عوض 
وصالح الش���يخ باملس���توى 
اتاح السماعيل  املطلوب، مما 
مطر ان يضيف الهدف الثاني 
ملنتخب بالده بعد اس���تغالله 
خلطأ العيدان في التعامل مع 
الك���رة العالي���ة لينفرد مطر 
باخلالدي ويسددها في املرمى 
على مرتني رغم مضايقة مساعد 

ندا له )41(.
الثاني، اجرى  وفي الشوط 
غوران ع���دة تغييرات فأدخل 
علي مقصيد وخالد خلف وحمد 
العنزي وجراح العتيقي واحمد 
الرشيدي مكان كل من فهد عوض 

وح���اول املطوع ان يفتتح 
التسجيل لالزرق من تسديدتني 
االولى في الدقيقة )15( اعتلت 
العارضة، والثانية بعد تبادل 
الكرة مع يوسف ناصر اال ان 
القائم  املطوع سددها بجانب 
)17(، واتى الرد االماراتي سريعا 
عبر اخلطير احمد خليل الذي 
احسن التعامل مع بينية عامر 
عبدالرحمن فوضع مساعد ندا 
خلفه قبل ان ينفرد باخلالدي 
ويس���ددها قوية في ش���باكه 
التس���جيل لصالح  مفتتح���ا 

االمارات )23(.
ولم يبد االزرق اي ردة فعل 
على هذا الهدف وواصل الفريق 

عبداهلل العنزي 
ُمني االزرق بخسارة ثقيلة 
امام مضيفه منتخب االمارات 
0 - 3 ف���ي اللقاء الودي الذي 
جرى بينهما مساء اول من امس 
على ستاد آل نهيان بالعاصمة 
االماراتية ابوظبي وذلك ضمن 
استعداد املنتخبني ل� »خليجي 
20« وكأس آس���يا، وقد انتهى 
الش���وط االول بتقدم اماراتي 

بهدفني نظيفني.
ولعل خسارة االزرق تكون 
اكب���ر من حتقيق  ذات فائدة 
الفوز، فما اكتشفه اجلهاز الفني 
من اخطاء وعيوب في االزرق 
البد من العمل على تصحيحها، 
خصوصا ان الوقت مازال مبكرا 
عل���ى انط���الق »خليجي 20« 
باليمن في شهر نوفمبر املقبل، 
فاالزرق ظهر في لقاء االمارات 
بال طع���م وال لون وال رائحة، 
وهذا االمر وان احزن اجلماهير 
اال ان���ه البد ان يك���ون مفيدا 
للجهاز الفني لتدارك االخطاء 

التي وقع بها املنتخب.

األزرق تاه

في الشوط االول تاه العبو 
االزرق ف���ي امللع���ب، تاركني 
خلصمهم »اجلمل مبا حمل«، 
فال أداء يذكر وال نتيجة تسر 
الناظرين، ولعل من االسباب 
الت���ي ادت الى لع���ب االزرق 
بهذا املس���توى هو التشكيلة 
التي بدأ بها غ���وران املباراة، 
حيث اشرك نواف اخلالدي في 
حراسة املرمى وامامه مساعد 
ندا واحمد العيدان ومحمد راشد 
وفهد عوض، وفي الوسط لعب 
صالح الشيخ وفهد االنصاري 
وفهد العنزي ووليد علي، وفي 
املقدمة بدر املطوع ويوس���ف 

ناصر.
وسريعا اس���تحوذ العبو 
االمارات على منتصف امللعب 
بفض���ل تواج���د املتألق عامر 
سعيد وس���بيت خاطر وعلي 
الوهيبي ومحمد الشحي وامامها 
املهاجمان اسماعيل مطر واحمد 

خليل.

مبارك الخالدي
أصدر مجلس الوزراء قرارا بحل مجلس 
إدارة الهيئة العامة للش���باب والرياضة 
وتعيني مجلس جديد خالل االجتماع الذي 
عقد مس���اء أمس االول في قصر السيف 
برئاس���ة رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك، وذلك 
على ضوء احملادثات التي متت مع د.عادل 
الطبطبائي املستشار القانوني في ديوان 
صاحب السمو األمير قبيل انعقاد اجتماع 
مجلس ال���وزراء، حيث أك���دت املصادر 
أن د.الطبطبائ���ي بني وجه���ة نظره بأن 
القضايا املرفوعة ضد احلكومة من األندية 
املنحلة بقرار من الهيئة س���يكون احلكم 
التمييز، باإلضافة  لصاحلها في محكمة 

إلى موقف د.فؤاد الف���الح القانوني في 
محكمة التمييز، واقت���رح د.الطبطبائي 
حل مجلس إدارة الهيئة واإلناطة به عودة 
األندية املنحلة في 2009 ومعاجلة قضية 
الرياضة وتعليقها الدولي والتي أصبحت 
شائكة بسبب تضارب قانون 2007/5 مع 
القوانني واللوائح واملواثيق الدولية وشبه 
الدستورية في الفقرة اخلامسة من القانون 
2007/5 والتي حكمت احملكمة الدستورية 
بعدم دستوريتها، على ضوء القضية التي 
رفعها الشيخ طالل الفهد طالبا إبطال الفقرة 
التي ال تسمح باجلمع في املناصب التي 

نص عليها القانون 2007/5.
وقد تضمن قرار مجلس الوزراء تعيني 
محمد املسعود، يوس���ف اليتامى، خالد 

فراج الغامن، فواز املزروعي، طرقي سعود، 
أس���امة الدويخ، حسني البلوشي وحامد 
الرومي أعض���اء في مجلس إدارة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة ملدة 3 سنوات 
اعتبار من 8 اجلاري، وأكدت مصادر في 
الهيئة العامة للشباب والرياضة أن رئيس 
مجلس اإلدارة املدير العام د.فؤاد الفالح 
قد بارك لألعضاء الثقة التي نالوها وتقرر 
أن يعقد اجتماعا ملجلس اإلدارة بعد عيد 
الفطر الس���عيد مباش���رة لوضع النقاط 
عل���ى احلروف وإلغالق مل���ف الرياضة 
وعودة الرياضة الكويتية للمشاركة في 

االستحقاقات الدولية بعد رفع احلظر.
من جانب آخر اص���در د.الفالح قرارا 
بالغاء جميع االعفاءات التي منحت لبعض 

العاملني بالهيئة اعتبارا من نهاية دوام يوم 
األربعاء املوافق 8 اجلاري. وعلى جميع 
العاملني بالهيئة تنفيذ هذا القرار وذلك 
القانونية وفقا الحكام  تفاديا للمساءلة 
وانظمة اخلدم���ة املدنية املعمول بها في 

مثل هذه احلاالت.
وش���دد د.الفالح على قيادات الهيئة 
احلرص الشديد على التعاون بني جميع 
اجلهات لتنفيذ خطة التنمية بالقطاعات 
الشبابية والرياضية واالنشاءات والصيانة 
مطالبا بضرورة االلتزام باجلدول الزمني 
الذي حددت���ه احلكومة لتحقيق التنمية 
وتزويد األمانة العامة للتخطيط والتنمية 
بخطة الهيئة للسنة املالية املقبلة وهي 

خطط املشاريع التنموية.

حسني البلوشي محمد املسعود يوسف اليتامى فواز املزروعي طرقي سعود

)عادل يعقوب(أزرق الشباب خسر للمرة الثانية أمام نظيره السعودي

)أ.ف.پ(اإلماراتي إسماعيل مطر يسجل الهدف الثاني في األزرق بني نواف اخلالدي ومساعد ندا وحتت أنظار أحمد العيدان


