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ناصر محمد
العالقة الوطيدة واحملبة الصادقة النابعة من القلب التي 
جتمع بني الكوي�ت 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 اخلمس�ينيات واس�تمرت حتى اآلن وسنواصل ان شاء 
اهلل اس�تمرارها. وتقديرا منا ملا لعبه الس�ابقون 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 )24 - 30(

لقاء الجيش الكويتي والعسكري البحريني
صورة إلجراء القرعة بني جنمني كبيرين 
من جنوم كرة القدم في البلدين الشقيقني، 
وذل����ك قبل مباراة املنتخب العس����كري 
الكويتي واملنتخب العسكري البحريني 
الذي اقيم بالكويت عام 1969، ويظهر فيها 
الالعب الدول����ي الكويتي وجنمها واحد 
املخضرمني م����ن أبنائها االداري احلالي 
عبدالرحمن الدولة العرباوي املعروف مع 
الشيخ خليفة بن سلمان احمد آل خليفة 
جنم املنتخبني االهلي والعسكري ونادي 
احملرق والذي تبوأ العديد من املناصب 
الرياضية في ناديه وابتعد في السنوات 
االخيرة عن العمل االداري، االثنان التحقا 
بالسلك العسكري وكانا مهاجمني وهدافني 

بفريقيهما واملنتخبات.

استدعاء رياض واستبعاد مهنا
من قائمة »أزرق السلة«

الصقر يودع المالعب اليوم

األزرق والعراق 17 نوفمبر

البدر يثمن تكريم الثويني

يحيى حميدان
قرر اجلهاز الفني ملنتخبنا الوطني لكرة الس���لة اس���تدعاء 
صانع ألعاب نادي الكويت راشد رياض الى القائمة النهائية التي 
من املقرر لها أن تشارك في البطولة العربية ال�20 للمنتخبات 

واملزمع اقامتها في لبنان من 14 وحتى 24 اجلاري.
ويأتي اس���تدعاء رياض في القائم���ة النهائية ليكون بديال 
لالعب الساحل شايع مهنا الذي تعرض الصابة في يده يحتاج 
على اثرها للخلود للراحة لفترة ليست بالقليلة وهو ما اضطر 
الالع���ب الى تقدمي اعتذار الى اجلهاز الفني عن عدم متكنه من 

املشاركة مع »أزرق السلة« في البطولة العربية.

يودع املالعب مساء اليوم جنم نادي القادسية ومنتخبنا الوطني 
لكرة القدم هان����ي الصقر على هامش املباراة الودية التي س����تجمع 
منتخبنا بشقيقه السوري على ملعب ستاد الصداقة والسالم بنادي 
كاظمة حتت رعاية الش����يخ طالل احملمد رئيس االحتادين اآلسيوي 
والكويتي للبولينغ بعد ان قضى ما يربو على العقدين من الزمن في 
املالعب حقق خاللها سواء مع ناديه أو مع األزرق العديد من االجنازات 
والبطوالت بعد ان مثل منتخبنا الوطني منذ العام 1995 في أكثر من 
50 مب����اراة دولية حيث حقق معه بطولة دورة كاس اخلليج الرابعة 
عشر في البحرين. وكان الصقر قد دعا رئيس احتاد كرة القدم الشيخ 
ط����الل الفهد الى مهرجان اعتزاله والذي بدوره أش����اد بعطاء الالعب 
واجنازاته طوال مش����واره الرياضي وطالبه ببذل املزيد خالل الفترة 

املقبلة والعمل على االجتاه إلى اجلانب اإلداري او الفني.

عبداهلل العنزي
توصل احتاد الكرة الى اتفاق مع املنتخب العراقي على خوض 
لقاء ودي في 17 نوفمب���ر املقبل في العاصمة االماراتية ابوظبي، 
 على ان يك���ون هذا اللقاء هو األخير لألزرق ف���ي برنامج إعداده

ل� »خليجي 20« في اليمن الذي ينطلق في 22 نوفمبر.
وس���يكون هذا اللقاء خالل اقامة األزرق ملعسكره اإلعدادي في 
ابوظبي اس���تعدادا خلليجي 20 على ان يغادر بعدها مباشرة الى 

مدينة عدن اليمنية.

ثمن رئيس االحتادين اآلسيوي والكويتي للسباحة الشيخ 
خالد البدر دعم وتكرمي صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد للسباح عبداهلل الثويني الذي حقق ميدالية في اوملبياد 

الشباب.
وقال البدر ل� »كونا« ان اس���تقبال صاحب الس���مو االمير 
للس���باح الثويني احلاصل على امليدالية البرونزية ملس���ابقة 
)50 متر س���باحة ظهر( في اوملبياد الش���باب الذي اقيم اخيرا 
في س���نغافورة وتكرميه يعتبر داعم���ا وحافزا كبيرا جلميع 

الرياضيني في البالد.
وق��ال البدر ان »هذه املبادرة االبوية الس���امية س���تجعل 
املسؤولية كبيرة على احتاد السباحة للمحافظة على االجناز 
والفوز لرفع اس���م الكويت وعلمها عاليا حيث سيبذل جميع 
املسؤولني في االحتاد قصارى اجلهد لتحقيق الفوز في املسابقات 

املقبلة«.

اتحاد السلة كرم العبي »الميني باسكت«

األزرق في تجربة قوية أمام سورية

يحيى حميدان
كرم احت���اد الس���لة العبي 
منتخب امليني باس���كت )حتت 
12 سنة( واحلاصل على املركز 
الثالث في بطولة املوالي احلسن 
الثان���ي التي اقيمت في املغرب 
خالل الفترة من 5 حتى 11 مايو 
املاضي والتي شهدت مشاركة 

10 فرق.
وأق���ام احتاد الس���لة حفال 
تكرمييا مبسطا حضره 9 العبني 
هم عبدالعزيز البغدادي، خالد 
شهاب، شمالن القطان، مساعد 
البغدادي، محمد العازمي، سلطان 
منصور، محمد الس���هو، وليد 
جمال وعبدالعزيز حامد، فيما 
تخلف ع���ن احلضور 3 العبني 
وهم محمد عباس وعبد احملسن 
مرتضى وعبدالعزيز العيسى.

وفي بداية احلفل قدم أمني سر 
احتاد السلة ضاري برجس الشكر 
امليني باسكت  لالعبي منتخب 
وأولياء أمورهم الذين حضروا 
حفل التك���رمي وذلك لتعاونهم 
الكبير م���ع ادارة االحتاد خالل 
تدريبات الفريق التي س���بقت 

املشاركة في البطولة.

عبداهلل العنزي
الوطني  يستضيف منتخبنا 
لكرة القدم نظيره الس���وري في 
العاش���رة والنصف من مس���اء 
الي���وم  اجلمع���ة على س���تاد 
الصداقة والسالم بنادي كاظمة 
في مباراة دولية ودية تأتي ضمن 
استعداد املنتخبني خلوض غمار 

االستحقاقات املقبلة.
ويأتي هذا اللقاء الثاني لألزرق 
في اقل من ش���هر ضمن برنامج 
اإلعداد الذي وضعه اجلهاز الفني 
للمنتخب للتحضير ل� »خليجي 
20« املقرر في اليمن خالل الفترة 
من 22 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 
املقبلني ونهائيات كأس آسيا التي 
ستنطلق 7 وحتى 29 يناير املقبل 

في قطر.
ق���د تعادل مع  وكان األزرق 
أذربيجان 1-1 في وقت  منتخب 
سابق من الش���هر املاضي، على 
ان يالق���ي املنتخب اإلماراتي في 

أبوظبي يوم الثالثاء املقبل.
وكان اجله���از الفني لألزرق 
قد اس���تدعى 22 العب���ا ملواجهة 
سورية وهم: مساعد ندا واحمد 
العيدان ومحمد راش���د وصالح 
الش���يخ وفهد األنص���اري وبدر 
املطوع وحمد العنزي وفهد عوض 
وعلي مقصيد ووليد علي وجراح 
العتيقي واحمد عجب وخالد خلف 
ويوسف ناصر وخالد القحطاني 
وخالد الرشيدي واحمد الرشيدي 
وفهد العنزي وعبداهلل البريكي 
ويعقوب الطاهر وشهاب كنكوني 
وحمد امان، وتأتي هذه اخلطوة 
من قبل اجلهاز الفني على اجراء 
تعديالت على كل تشكيلة لألزرق 
في كل مباراة ودية، حيث ميلك 
غوران 36 العبا يختار 22 منهم 

في كل مباراة.
ويسعى اجلهاز الفني لألزرق 
الى ايجاد أفضل توليفة بني العبيه 

عبدالرحمن البكر في احتاد الكرة 
مبشاركة جميع الالعبني املستدعني 

خلوض املباراة.
قبل تدريب امس االول اجتمع 
مدير االزرق أس���امة حسني مع 
الالعبني حيث أوضح لهم ان مدرب 
األزرق الصربي غوران توفاريتش 
لديه قائمة تضم 36 العبا يختار 
هو منها ما يشاء، حيث سيقوم 
بتجربة كل الالعبني املتواجدين 
بالقائمة لذلك قد يختار اسماء في 
هذه املباراة ومن ثم ال يستدعيها 
في املباراة األخرى، وهذا االمر هو 

حق أصيل للجهاز الفني.
وكان عدد م���ن الالعبني غير 
املس���تدعني لصفوف األزرق من 
ضمن قائمة 36 قد استفس���روا 
من حس���ني على اختيار غوران 
وإذا ما كان نهائيا خلوض غمار 

االستحقاقات املقبلة.
اما غوران فقد ش���دد لالعبني 
عل���ى ضرورة تق���دمي افضل ما 
لديهم في ه���ذه اللقاءات الودية 
التي س���يأخذ من خاللها اجلهاز 
الفني انطباعه عن مس���تويات 
الالعب���ني، مؤكدا في الوقت ذاته 
ان هذه االختيارات ليست نهائية 
ومن املمكن ان يختار العبني من 

خارج قائمة ال� 36.
من جانبه أدى املنتخب السوري 
اول حصة تدريبية له امس على 
امللعب الفرعي لستاد جابر، وقد 
العناصر  استدعى مدربه أفضل 
املمكنة خلوض هذا اللقاء ولقاء 
املنتخب اليمني في 7 اجلاري، وقد 
ضم للتشكيلة 9 العبني محترفني 

خارج سورية.
وفي مباري���ات أخرى، يلعب 
وديا اليوم قط���ر والبحرين في 
الدوح���ة، فيما يلتق���ي املنتخب 
العماني نظي���ره املاليزي وذلك 
ضم���ن اس���تعدادات املنتخبات 

اخلليجية ل� »خليجي 20«.

وتكتيك مختلف امر يفيد لوقوعنا 
في مجموعة متنوعة في كأس آسيا 
تضم قطر والصني وأوزبكستان 
وهذا األمر يتطل���ب خوض كل 

مباراة بتكتيك مختلف.
وكان األزرق قد أدى مساء امس 
االول تدريبه على ملعب املرحوم 

تصحيحها، فاملنتخب السوري 
يختلف كليا ف���ي طريقة اللعب 
أذربيجان ويجب  والالعبني عن 
على اجلهاز الفني ان يلعب بتكتيك 
مختلف في كل مباراة خصوصا 
اللعب باملباريات  التنوع في  ان 
الودية مع منتخبات ذات مدارس 

كنكوني.
ويعد لقاء سورية فرصة جيدة 
لألزرق في االحتكاك مع منتخب 
قوي يضم عدد كبيرا من الالعبني 
احملترفني باخلارج، فاالستفادة 
يجب اال تكون عبر النتيجة بل 
في اكتشاف األخطاء والعمل على 

قبل تقدمي القائمة األساسية التي 
سيخوض بها غمار االستحقاقات 
املقبلة، فه���و س���يقوم باجراء 
التي  التش���كيلة  تغييرين على 
س���تخوض لقاء اإلمارات املقبل 
بإدخال عبداهلل الشمالي ونواف 
اخلالدي بدال من حمد أمان وشهاب 

واش���اد العجم���ي باجلهود 
الكبيرة التي بذلتها سفارة الكويت 
في املغرب بعد أن حصل بعض 
التأخير ف���ي العودة الى البالد 
على اثر اغالق مطارات املغرب 

بسبب السحابة البركانية.
العجم���ي في ختام  ومتنى 
كلمته أن ي���رى العبو منتخب 
ف���ي املنتخب  امليني باس���كت 
الوطني األول في املس���تقبل ملا 
يضمه »أزرق السلة الصغير« من 
مواهب متتلك امكانيات كبيرة 
ونعتبر أنفسنا محظوظني لوجود 
مثل هذه اخلامات لدينا والتي 

يجب علينا احملافظة عليها.
أكد مدرب منتخب  وبدوره، 
امليني باسكت أحمد اجلالوي على 
اعتزازه بتدريب هذه املجموعة 
املواهب الصغي���رة والتي  من 
فوجئ مبا متتلك���ه من قدرات 
ومهارات عالي���ة كانت لها اثر 
املركز  كبير في احلصول على 
الثالث في بطولة شهدت مشاركة 
منتخب فرنسا حتت 14 سنة وهم 
أكبر س���نا من العبينا، اضافة 
الى منتخبات مصر والسعودية 

واملغرب.

الالعبني كانوا على قدر عال من 
املسؤولية والتعامل معهم لم يكن 
صعبا قياسا على صغر سنهم 
كما أنهم أبدوا روحا عالية خالل 
التدريب���ات واملباريات وهو ما 
يبشر مبنتخب يعطينا تفاؤال 

في املستقبل.

ولتحفيزه���م  وانضباطه���م 
للمحافظ���ة على مس���توياتهم 
الفنية التي نالت اشادة واسعة 
الفرق  من قبل مدربي وادارات 

التي شاركت في البطولة.
وأكد برجس على دعم االحتاد 
لهذا الفريق، مشددا على أن احتاد 

اللعبة حري���ص على االهتمام 
بالقاعدة ويجب أن يكون تأهيل 
هذه املرحلة السنية بشكل جيد 
ومدروس لتكوين جيل في اللعبة 

يحقق طموحاتنا املستقبلية.
من جهته، قال عضو االحتاد 
ورئيس الوفد سعد العجمي ان 

واض���اف برجس قائال: كان 
جميع الالعب���ني مثاال لاللتزام 
امكانيات  واالنضباط وأظهروا 
هائلة خالل خوضهم مباريات 
البطولة الدولية التي جرت في 
املغرب وهذا التكرمي ما هو اال 
الالعبني  شيء بس���يط لعطاء 

بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة الموالي الحسن في المغرب

ضمن استعداداته لـ »خليجي 20« وكأس آسيا

هاني الصقر يهدي الشيخ طالل الفهد درعا تذكارية

مهاجم األزرق بدر املطوع في لقاء سابق أمام سورية

)محمد ماهر(  برجس والعجمي يتوسطان الالعبني املكرمني

الشيخ فواز بن محمد يسلم الزميل ناصر محمد اجلائزة

 فوز ناصر محمد بجائزة الصحافة الرياضية
المنامة � ناصر محمد 

احتفل����ت مؤسس����ة »األيام« 
للطباعة والنشر، بتوزيع جوائز 
مس����ابقة طارق املؤيد للصحافة 
واإلع����الم، حتت رعاية الش����يخ 
فواز بن محمد رئيس هيئة شؤون 
اإلعالم، وبحضور مستشار ملك 
البحرين للشؤون اإلعالمية نبيل 
بن يعقوب احلمر ورئيس مجلس 
اإلدارة جني����ب بن يعقوب احلمر 
وعدد من املس����ؤولني وحشد من 

الصحافيني واإلعالميني. 
 وقسمت اجلائزة إلى 3 فئات 
هي فئة التميز في العمل اإلعالمي 
والصحاف����ي، وفئ����ة الصحاف����ة 
االقتصادي����ة، وفئ����ة الصحاف����ة 
الرياضي����ة، وف����از باملركز األول 
بجائزة ط����ارق املؤيد للتميز في 
العمل اإلعالمي يوسف احلمدان، 
فيما ف����از باملركز األول في مجال 
الصحافة الرياضية الزميل ناصر 
محمد، عن كتابه )واهلل زمان(، بينما 
الفئة االقتصادية  حجبت جائزة 

لضعف األعمال املقدمة. 
وش����ارك في املسابقة أكثر من 

الدور البارز في تأس����يس اإلعالم 
البحريني احلديث.

وأهدى ناصر محمد فوزه إلى 
روح أخيه عبداهلل الذي توفي منذ 
فترة قصيرة، مبديا شكره وتقديره 
لصحيفة »األيام« ومجلس إدارتها 
على تنظيم اجلائزة، مقدما تهنئته 
للفائزي����ن وجمي����ع الصحافيني 
البحرينيني بهذه اجلائزة التي متثل 
إضافة نوعي����ة حلركة الصحافة 
البحرينية.  والزميل ناصر محمد، 
صحافي رياضي في جريدة »األيام« 
منذ تأسيسها عام 1989، ومراسل 
»األنباء« منذ تأسيسها عام 1976، 
ومعد ومقدم برنامج »واهلل زمان« 
في تلفزيون البحرين، بدا العمل 
الصحافي كمحرر رياضي في مجلة 
»املواقف« عام 1973، وأصدر عدة 
كت����ب منه����ا »واهلل زمان« صور 
و»ذكري����ات رياضية« عام 1995، 
دورات كأس اخلليج من البحرين 
وإليها ع����ام 1987. »الفيصل فقيد 
الش����باب« 2008 و»مل����ك ومحبة 
شعب« )بالتعاون مع سالم حسن 

الرشدان(.

132 إعالمي����ا وصحافيا يعملون 
باالعالم املكتوب مرئي واملسموع، 
وتقدم بعضهم بأكثر من عمل، ما 
يعكس التطور الذي شهده اإلعالم 
والصحافة خ����الل العقد املاضي، 
واستكماال لدور مؤسسة اإلعالم 
للنش����ر في تبني ورعاية األسرة 

اإلعالمية، باعتبارها مدرسة تخرج 
فيها مئات من الزمالء والزميالت 
في مختلف مجاالت قطاع الصحافة 

والنشر واإلعالم.
الفائز  الزميل ناص����ر محمد   
بجائزة الصحافة لفئة الصحافة 
الرياضية، قال في تصريح له انه 

بالرغم من تكرميه في العديد من 
احملافل احمللية واخلارجية، فإن 
تكرميه بجائزة مسابقة طارق املؤيد 
للصحافة واإلعالم له معنى خاص، 
مش����يرا إلى أن جائزة حتمل اسم 
املرحوم طارق عبدالرحمن املؤيد 
الس����ابق وصاحب  وزير اإلعالم 

 ضمن مسابقة طارق المؤيد للصحافة واإلعالم


