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مدرب برشلونة جوسيب 
غوارديوال يحتضن أندريس 
انييستا بعد استبداله )أ.پ(

مدرب ريال مدريد البرتغالي 
جوزيه مورينيو »حرق أعصابه« 

ولم يغير وجه الريال
في انطالقته األولى )أ.پ(

محمد أبوتريكة يمرر
بين العبي شبيبة القبائل

عاد مهاجم منتخب البرازيل السابق 
»الظاهرة« رونالدو الى املالعب بعد غياب 
دام اربعة اشهر بداعي االصابة وساهم 
بفوز فريقه كورينثاينز على ڤيتوريا 2 
ـ 1 وتقليص الفارق الى ثالث نقاط عن 
فلوميننسي املتصدر الذي سقط في فخ 

التعادل مع ساو باولو 2 ـ 2.

كشفت الصحف االملانية ان االيطالي 
الدولـــي ماورو كامورانيزي ســـينتقل 
الى صفوف شتوتغارت نقال عن املدير 
الرياضي فريدي بوبيتش، ونقلت صحيفة 
»بيلد« عن بوبيتش قوله »ننتظر خضوع 
كامورانيزي للفحص الطبي، لكن االمور 

تسير في الطريق الصحيح«.

عودة »الظاهرة«  كامورانيزي إلى شتوتغارت
أكدت الصحافة االسبانية 
ان الهولنـــدي رافاييل ڤان در 
ڤارت صانع ألعاب ريال مدريد 
االسباني قد يكون هو الهدف 
القادم لبايرن ميونيخ األملاني 
ليحل مـــكان مواطنـــه اريني 

روبن.

ڤان در ڤارت هدف بايرن

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 واس�تمرت حتى اآلن وسنواصل ان شاء 
اهلل اس�تمرارها. وتقديرا منا ملا لعبه السابقون في توطيد 
هذه العالقة س�وف نحرص خالل ايام هذا الشهر املبارك 
على اعطائهم حقهم من خالل هذه الصور التي سننش�رها 
لتذكيرهم بالذكريات احللوة التي مرت عليهم مع االعتذار 

ملن لم اعرف اسماءهم ولهم كل التقدير.

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )21 - 30(

السالمية والنسور
صورة جماعية لفريقي الســــاملية الكويتي والنسور البحريني التقطت قبل مباراتهما 
الودية التي أقيمت بالبحرين عام 1969 ويظهر فيها من العبي الساملية حسني يوسف، محمود 
ديكســــن، محمد ديكسن، محمد جاسم، عبداهلل سالم، عبداحلميد محمد، والالعب املصري 
احمد صالح، ومن العبي النسور يوسف الصباغ، كرمي مرزوق، عبدالنبي الشعلة، حسن 
البحارنة، ميرزا حســــن، عبداهلل مفيز، عدنان أيوب، محمد احمد، شريف أمان اهلل، سعيد 

العرادي، سعيد العبادي، فيروز غلوم، يوسف البسام وعبداحلسني الشيباني.

ميريليس: حققت 
حلمي مع ليڤربول 

 قدم ليڤربول اإلجنليزي 
العب خط وســــطه اجلديد 
راؤول ميريليس في ملعب 
أنفيلد، في الوقت الذي تعهد 
فيه الالعب مبساعدة النادي 
على الفــــوز بلقب الدوري 

اإلجنليزي.
وقال ميريلس: ليڤربول 
نادي تاريخي وسعيد بخطوة 
االنتقــــال، مؤكدا أن املدرب 
اجلديد روي هودجســــون 
قام بجهود شــــاقة لتأمني 

الصفقة.
وأضــــاف »أمتنــــى أن 
تتذكرني اجلماهير يوما ما 
على جناحي في ليڤربول، 
أمامــــي الكثير مــــن الوقت 
ولكنــــي حققــــت حلمــــي 
أخيــــرا باللعب في الدوري 

اإلجنليزي«.

األهلي أخفق في تحطيم »القبائل« وخرج متعادالً
 القاهرة � سامي عبد الفتاح

 تعادل األهلي مع شـــبيبة القبائل 
اجلزائري 1-1، وخسر االسماعيلي من 
هارتالند النيجيري في اجلولة الرابعة 

من دوري ابطال افريقيا لكرة القدم. 
وقال مدرب األهلي حسام البدري عقب 
املباراة »ســـيطرنا على أحداث املباراة 
بالكامل، أهدرنا الكثير من الفرص السهلة 
داخل منطقـــة جزاء الفريق اجلزائري، 
الكثيرة  الفـــرص  فشـــلنا في حتويل 
التي أتيحـــت لنا واحتمل مســـؤولية 

التعادل«.
وانتزع شبيبة القبائل بطاقة 

التأهل إلى الدور قبل النهائي.
وسيطر األهلي على مجريات 
اللعب في شوطي املباراة ولكنه لم 
ينجح سوى في تسجيل هدف وحيد عن 
طريق محمد ناجي )جدو( فيما أسفرت 
احملاوالت القليلة للفريق اجلزائري عن 
هدف التعادل بتسديدة صاروخية لسعد 

تيدجار.
ولعب الفريق اجلزائري نحو 50 دقيقة 
بعشرة العبني بعد طرد سيد علي يحيي 
شريف حلصوله على البطاقة الصفراء 
الثانية، وبات شبيبة القبائل أول املتأهلني 

إلى الدور قبل النهائي بعد أن رفع رصيده 
إلى عشر نقاط فيما احتل األهلي املركز 

الثاني برصيد خمس نقاط.
واشتد الصراع بني األهلي واالسماعيلي 
وهارتالند النيجيري على بطاقة التأهل 
الثانية حيث يتذيل اإلسماعيلي الترتيب 
برصيد ثالث نقاط فيما يأتي هارتالند 
في املركز الثالـــث برصيد أربع نقاط، 
وكان االسماعيلي قد تلقى خسارة غير 
متوقعة امام هارتالند 1-2 بعد ان كان 

متقدما بهدف.
وعن خروج أحمد فتحي ونزول أحمد 
السيد قال البدري »تعرض أحمد فتحي 
إلصابة وهو ما جعلنا ندفع بأحمد السيد 
حتى نحقق التوازن املطلوب داخل امللعب، 
كنا ســـندفع بأحمد حسن إال أن إصابة 
فتحي أربكت حســـاباتنا وجعلنا نقوم 

بتأخير نزول حسن«.
وقد ثار جمهور النادي األهلي بشدة 
على البدري املدير الفني للنادي األهلي 
عقب نهاية لقاء الفريق مع شبيبة القبائل 
بالتعادل االيجابي بسبب األسلوب السيئ 

الذي أدار به املباراة.
إلـــى ذلك مت اعتقال 15 شـــخص من 

مثيري الشغب قبل اللقاء.

عالمية متفرقات

اجتاز العب الوســــط األرجنتيني خافيير ماسكيرانو   
الفحص الطبي في ناديه اجلديد برشلونة االسباني، متهيدا 

لتقدميه كالعب جديد في صفوف النادي الكاتالوني.
اعلن بايرن ميونيخ انتقال العب الوسط األرجنتيني خوسيه 
ارنستو س��وزا الى نابولي االيطالي.   دافع يواكيم لوف، املدير 
الفني للمنتخب األملاني، عن قراره باستبعاد صانع ألعاب الفريق 
وقائده مايكل باالك من مباريات التصفيات املؤهلة لكأس أوروبا 

2012 وقال إن باالك »ليس في كامل قدرته على األداء بعد«.
اعلن االحتاد الياباني لكرة القدم ان البرتو زاكيروني 
مدرب يوڤنتوس وميالن السابق سيصبح املدرب اجلديد 

للمنتخب الياباني.
حق��ق ب��وكا جونيورز ف��وزه االول في بطول��ة الدوري 
االرجنتيني لكرة القدم وكان على فيليز سارس��فيلد املتصدر 

السابق 2 � 1 ضمن املرحلة الرابعة.
حطم العداء الكيني ديڤيد روديشــــا الرقم القياســــي 
لسباق 800م في لقاء رييتي االيطالي الدولي لأللعاب مسجال 

1.41.01 دقيقة.
احرز البريطاني لويس هاميلتون، سائق ماكالرين مرسيدس، 
املرك��ز االول في جائزة بلجيكا الكبرى، اجلولة الثالثة عش��رة 
من بطولة العالم لس��باقات سيارات الفورموال واحد على حلبة 

سبا فرانكورشان.

ليڤركوزن يجدد عقد هيبيا

خسارة لبنان وتونس في »سلة العالم«

أعلن باير ليڤركوزن األملاني عن متديد عقد املدافع املخضرم سامي 
هيبيـــا عاما إضافيا ليبقى الالعب بـــني صفوف الفريق حتى نهاية 
موســـم 2012. وكذلك حصل هيبيا على فرصة تولي أحد املناصب 
التدريبية لليڤركوزن ملدة عامني. وقال ڤولڤغانغ هولزهاوزر الرئيس 
التنفيذي لليڤركوزن »اننا سعداء للغاية لالرتباط بالعب بارز ذاع 
صيته معنا، لفترة أطـــول«، وانضم هيبيا لصفوف ليڤركوزن في 

2009 بعد أن قضى عشرة مواسم مع ليڤربول اإلجنليزي.

تعرض لبنان خلســـارته االولى في بطولة العالم لكرة الســـلة 
املقامة حاليا في تركيا حني ســـقط امام فرنسا 59 - 86 في اجلولة 

الثانية من منافسات املجموعة الرابعة في ازمير.
وفـــي املجموعة ذاتها، تغلبت ليتوانيا على كندا بصعوبة 70 - 
68، واســـبانيا على نيوزيلندا 101 - 84. وتعرض املنتخب االردني 
لهزميته الثانية امام انغوال 65 - 79 في اجلولة الثانية من منافسات 
املجموعة االولى. وفي املجموعـــة ذاتها، تغلبت صربيا على املانيا 
بعـــد التمديد مرتني 82 - 81، واالرجنتني على اســـتراليا 74 - 72. 
وفي املجموعة الثانية، خسرت تونس امام البرازيل 65 - 80، وهي 

اخلسارة الثانية بعد االولى امام سلوڤينيا 56 - 80.

اعتقال ويلشير بعد مشاجرة في كينسينغتون 

كابيللو يختار قائمة معدلة بغياب تيري والمبارد

تأكد اعتقال العب آرســـنال اإلجنليزي لكرة 
القدم جاك ويلشـــير ولكنه من غير املرجح أن 
توجه إليه أي اتهامات. وتورط الالعب الشاب 
)18 عاما( في مشاجرة وقعت في كينسينغتون 
غرب لندن في الســـاعات األولى من صباح اول 
مـــن أمس األحد ولكن يبدو أنه كان يقوم بدور 

صانع السالم فيها.
وجاء في بيان ملجموعة »واسرمان غروب« 
التي متثل ويلشير: »ألقت الشرطة القبض على 
جاك ويلشير عقب اشتراكه في مشاجرة ولكنه 

أطلق سراحه الحقا بعد دفع كفالة مالية«.
وأضاف البيان: »لقد أوضحت الشـــرطة أن 
جاك شاهد مهم في هذه احلادثة وأنه لعب دور 
صانع الســـالم ومن غير املرجح أن يواجه أي 
اتهامات. كما أكد جاك استعداده للتعاون بشكل 

كامل مع حتقيق الشرطة«.
وقال متحدث رسمي باسم شرطة العاصمة 
أن »الشرطة تلقت بالغا في الساعة الثانية و45 
دقيقـــة تقريبا عن وقوع اعتداءات في شـــارع 

كينسينغتون الرئيسي«.

أعلن اإليطالي فابيو كابيللو 
املدير الفني للمنتخب اإلجنليزي 
لكرة القدم قائمة تضم 24 العبا 
أمام  اســـتعدادا ملباراتي فريقه 
بلغاريا وسويسرا الشهر املقبل 
في التصفيات املؤهلة لنهائيات 

كأس األمم األوروبيـــة )يـــورو 
.)2012

وأسفرت إصابة جون تيري 
وفرانـــك المبـــارد عـــن تغيير 
حسابات كابيللو واستدعاء ماثيو 
اوبسون مدافع وست هام، الذي 

كان اخليار اخلامس للمدرب في 
مونديال جنوب أفريقيا.

وجاءت إصابة تيري وليدلي 
كينغ واعتزال جيمي كاراغر اللعب 
الدولي، لتفتح الباب أمام انضمام 

اوبسون.

توريس منح النصر لليڤربول
وال جديد عند ريال مدريد.. والبرشا »برشا«

بدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بفوز اول على 
مضيفه راسينغ سانتاندر 3-0، فيما سقط ريال مدريد 
في شباك مضيفه مايوركا واكتفى بالتعادل السلبي 

معه في املرحلة االولى من الدوري االسباني.
في املباراة االولى، لم ميهل برشلونة مضيفه 
الوقت الكافـــي اللتقاط االنفـــاس، وزرع جنمه 
االرجنتيني ليونيل ميسي الهدف االول في وقت 
مبكر بعد ان حصل اندريس انييستا على ركلة 
حرة نفذها بنفسه الى اجلهة اليمنى من منطقة 
املضيف تابعها ميســـي بيمناه من مسافة قريبة 
في شباك احلارس تونيو )3(، واضاف انييستا، 
نفســـه الهدف الثاني بتسديدة ميينية خادعة 
من خارج املنطقة استقرت في اسفل الزاوية 

اليمنى )33(.
املنتقل  ووقع االســـباني داڤيد ڤيا 
من ڤالنســـيا في نهاية املوسم املاضي، 
على الهدف الثالث مبتابعة رأسية لكرة 
عرضية وصلته من البرازيلي دانيال 
الفيش )62(. وضرب اسبانيول بقوة 
منذ البداية حني هزم ضيفه خيتافي 
3-1، وأحرج ريال سوسييداد العائد 
الى الدرجة األولـــى ضيفه ڤياريال بفوزه عليه 
1-0، وتعادل ســـلبا ديبورتيڤو ال كورونا مع 

سرقسطة، واوساسونا مع امليريا.

إنجلترا

حقق ليڤربول فوزا صعبا على ضيفه وست 
بروميتش البيون 1-0، وخســـر مانشستر 
سيتي احد الطامحني ايضا في الدقيقة االخيرة 
امام مضيفه سندرالند 0-1 في ختام املرحلة 
الثالثة من الـــدوري االجنليزي لكرة القدم، 

وسجل لليڤربول فرناندو توريس )66(.
وفي املباراة الثانية على »ستاديوم اوف 
اليت« وأمام نحو 39 الف متفرج، عجز مانشستر 
سيتي عن هز شباك مضيفه القوي ايضا طوال 
90 دقيقـــة فدفع الثمن في الوقت بدل الضائع 
بعدما ارتكب ميكاه ريتشاردز خطأ في املنطقة 
احملرمة ضد دارن بنت فاحتســـبت ركلة جزاء 
نفذهـــا األخير بنجاح )92(. على ملعب ريبوك 
ستاديوم، تعادل بولتون مع ضيفه برمنغهام 
2-2. وعلى ملعب فيال بارك، حقق استون ڤيال 
فوزا صعبا على ضيفـــه ايڤرتون بهدف وحيد 

سجله لوك يانغ )9(.

إيطاليا

افتتـــح يوڤنتوس املوســـم 
اجلديد بخسارة اولى امام مضيفه 

باري 0-1 في املرحلة االولى من الدوري االيطالي، 
وســـجل ماسيمو دوناتي هدف املباراة الوحيد قبل 
دقيقتني من نهاية الشـــوط االول بعدما تلقى كرة 
من الهندوراســـي ادغار الڤاريـــز واطلقها قوية من 
خارج املنطقة اســـتقرت في شباك احلارس ماركو 

ستوراري )43(.
وعلى ملعب »جوزيبي مياتـــزا« وامام 47 الف 
متفرج، حقق ميالن فوزا كبيرا بطعم برازيلي على 
ضيفه ليتشي باربعة اهداف نظيفة. وحسم البرازيليان 
الكسندر باتو وتياغو سيلفا النتيجة خالل 12 دقيقة 
من الشوط االول بعد ان ســـجال 3 اهداف افتتحها 
االول بعـــد متريرة من ماســـيمو امبروزيني داخل 
املنطقـــة تابعها بيمناه في الشـــباك )16(، واضاف 
تياغو املنضم حديثا الهدف الثاني مستفيدا من ركلة 
ركنية )23(، وختم باتو بالثالث بعد مناولة طويلة 
خلف الدفاع من مواطنه صانع االلعاب رونالدينيو 
تابعها بيسراه في قلب الشبكة )28(. وفي الدقيقة 
االخيرة من الشوط الثاني خطف القناص املخضرم 
فيليبو اينزاغي الهـــدف الرابع مبجهود فردي بعد 
ان وصلته الكرة داخل املنطقـــة اطلقها بيمناه في 
اســـفل الزاوية اليمنى، علما انـــه نزل بديال ملاركو 

بورييللو )61(.
وفاز بارما على ضيفه بريشيا العائد الى دوري 
النخبة بعد غياب طويل بهدفني نظيفني للبلغاري 
فاليري بوجينوڤ )10( وستيفانو موروني )45(، 
وسمبدوريا على ضيفه التسيو 2 - 0 ايضا سجلهما 
انطونيو كاســـانو )60 من ركلة جزاء( وستيفانو 

غوبرتي )71(.
وتغلب كييڤو على ضيفه كاتانيا بهدفني لدافيدي 
موســـكارديللي )14( وسيرجيو بيليسييه )83 من 
ركلة جزاء( مقابل هـــدف الدريان ريكيوتي )22(. 
وتعادل فيورنتينا مع ضيفه نابولي 1-1. وتعادل 
ايضا باليرمو مع كالياري 0 - 0. ومن املفارقات ان 
ادارة بولونيا اقالت مدرب الفريق فرانكو كولومبا 
عشـــية اللقاء املهم جدا. وعلق كولومبا الذي تولى 
املهمـــة منذ اقل من عام، وهو يغادر ملعب التدريب 
»انه قرار النادي، هذا كل ما في االمر. املســـؤولون 

في النادي سيتكلمون عن هذا القرار 
وستكون لي كلمتي ايضا«.

ألمانيا

تعرض باير ليڤركوزن صاحب 
املركـــز الرابع املوســـم املاضي 
لهزميـــة مذلة علـــى ارضه امام 
بوروسيا مونشنغالدباخ 6-3 
في ختام املرحلـــة الثانية من 
الدوري االملاني.  وفي قمة ثانية، 
تعرض شتوتغارت بدوره على 
ملعبه غوتليب داميلر شتاديون 
خلســـارة ثقيلة امـــام ضيفه 

بوروسيا دورمتوند 3-1.

فرنسا

تعادل بوردو بطل املوسم 
قبـــل املاضـــي مـــع ضيفه 
اللقب 1-1،  مرسيليا حامل 
وسقط باريس سان جرمان 
في شـــراك مضيفه سوشو 
1-3 في ختام املرحلة الرابعة 
من الدوري الفرنسي. وحقق 
موناكو فوزا مســـتحقا على 
ضيفه اوكسير 2-0 واكتفى 
ليل وضيفه نيس بنقطة واحدة 

بعد تعادلهما 1-1.

البرتغال

واصل بورتو حامل اللقب بني 
2006 و2009 وثالث املوسم املاضي 

حتقيق االنتصـــارات بعد تغلبه 
على مضيفه ريـــو آفي 2-0 في 
املرحلة الثالثة التي تختتم بلقاء 
ناڤال مع سبورتينغ لشبونة، 
وحقق بنفيكا حامل اللقب فوزه 
االول على ڤيتوريا سيتوبال 
3-0. كما تغلب بيرامار على 
اكادمييـــكا كوامبـــرا 1-2، 
وخسر ناسيونال ماديرا امام 
ڤيتوريا غيمارايش 2-1. 
وتعادل باكوش فيريرا 

مـــع بورتيموننـــزي 
.2-2

يوڤنتوس خسر وميالن تعملق.. وهزيمتان مذلتان لباير ليڤركوزن وشتوتغارت

أملح رئيس الوزراء اإليطالي 
سيلفيو برلسكوني مالك نادي 
ميالن الى امكانه شراء البرازيلي 
روبينيو بعدما جنح ميالن في 
ضم املهاجم السويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش من برشلونة 

االسباني مؤخرا.

ميالن لشراء روبينيو

رونالدو يغيب 3 أسابيع
قال ريال مدريد االسباني مبوقعه على االنترنت 
ان كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق سيغيب عن 
املالعب لنحو ثالثة اسابيع بسبب تعرضه لكدمة 
في كاحله االمين، وسيغيب عن مباراة البرتغال 
امام قبرص والنرويج ضمن تصفيات يورو 2012 

وامام اوساسونا واياكس امستردام.


