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الكويتية  الف����رق  حققت 
اجن����ازا جدي����دا م����ن خالل 
منافس����اتها ضم����ن اجلولة 
الس����ابعة واخلتامي����ة من 
لل����دارغ ريس  بطولة قطر 
حيث اح����رز ابطال الكويت 
والبالغ عددهم 31 منافس����ا 
نصيب األسد. وبالفعل كانت 
املش����اركة الكويتية متميزة 
بفضل تل����ك النتائج والتي 
جاءت ايجابية قياسا حلجم 
الى  املنافسة والتي وصلت 

اكثر من 60 مشاركا. 
وقال نائب رئيس مجلس 
ادارة النادي للربع ميل الشيخ 

فيصل عبداهلل اجلابر ان االجناز حتقق بفضل دعم صاحب السمو 
االمير الش����يخ صباح االحمد البنائه ابطال الكويت، مضيفا، إن 
ابطالن����ا كانوا على قدر من املس����ؤولية والنتائج التي حتققت 
كانت ترجمة لهذا الدعم املتميز كما اش����كر جهود الشيخ باسل 
الس����الم الص����باح رئيس مج��لس ادارة النادي الكويتي لربع 
امليل في تنظيم عملية املشاركة ومتابعته البنائه واخوانه اثناء 

السباق.

الروح املعنوية مرتفعة لدى العبي املنتخب املصري قبل املواجهة الكبيرة أمام اجنلترا

حتدد طرفا املباراة النهائية 
في فئة الزوج���ي املختلط في 
بطولة التن���س املفتوحة التي 
تنظمه���ا مؤسس���ة اخلطوط 
الكويتية على مالعب  اجلوية 
التنس  اليرموك واحتاد  نادي 
في منطقة مشرف بعد منافسة 
كبيرة ومستوى متميز شهدته 
مباراتا الدور قبل النهائي حيث 
جنح الزوجي الكويتي س���ارة 
بهبهاني وأحمد الربيع في الفوز 
عل���ى الثنائي حس���ن الغريب 
م���ن الكويت واألميركية حتفة 
مصطفى مبجموعتني لواحدة 
كانت نتائجه���ا كالتالي 6-4 

و6-1 و2-6.
وفي املباراة الثانية كان الفوز 
من نصيب الثنائي األرجنتيني 
جوه���ان ومالينا بع���د الفوز 
الصعب على الثنائي الكويتي 
حسن املوس���ى ونوف العمار 
مبجموعتني لواحدة 1-6 و2-6 
و6-4 وستقام املباراة النهائية 

األربعاء املقبل.
البطولة  وشهد منافس���ات 
املستشار االقتصادي األميركي 
الذي كان في زيارة رسمية الى 
الكويت وأبدى إعجابه بهذا العدد 
الالعبني املشاركني  الكبير من 
وبالتنظيم الرائع كما أشار الى 
البطوالت حتتاج  أن مثل هذه 
الى جهد وعمل كبيرين، وجتول 
املستشار في املالعب التي تقام 
عليها املنافسات برفقة رئيس 

اللجنة املنظمة عادل الغريب.
من جهته أكد رئيس اللجنة 
املنظمة للبطولة عادل الغريب 
أنه مت اعتماد التصنيف احمللي 
لالعبني الكويتيني املشاركني في 
البطولة بالتنس���يق مع احتاد 

التنس.

نتائج منافسات اليوم الحادي عشر

وبدأت منافسات حتت 12 سنة 
تدخل مرحلة جديدة من التنافس في 
دور الثمانية حيث اعتمدت اللجنة 

الفنية ف����ي البطولة باعتماد فوز 
الالعبني بنظام املجموعتني ومتكن 
الالعب محمد كامل من الفوز على 
جابر األحمد 9-1 وفي املباراة الثانية 
تأهل الالعب عبدالعزيز محمد على 
حساب عبدالعزيز احلسيان 1-6 
وفي املباراة الثالثة صعد الالعب 
هادي منص����ور على فواز املضف 

6-3 و1-6.
وفي فئة حتت 16 سنة متكن 
الفوز  عبد احلميد الشطي من 
على هشام بستكي 6-0 و2-6 
وتفوق ناصر أحمد على أسامة 
محمود 6-1 و6-1 وفي املباراة 
الثالثة جنح الالعب محمد الشطي 
في الفوز على عبداهلل محمود 
7-6 و2-6 و6-2 وفي املباراة 
األخيرة فاز محمد عبدال على 

إبراهيم اللنقاوي 6-1 و3-6.
وفي ف���ردي الرجال أقيمت 
أربع  أربع مباريات تأهل منها 
العبني الى الدور الربع النهائي 
حيث متكن الالعب أحمد الربيع 

من إقصاء أحمد دش���تي بفوز 
مبجموعتني دون رد 6-1 و1-6 
وفي اللقاء الثاني تأهل عبداهلل 
مقدس بعد ف���وزه على محمد 
عاش���ور 6-0 و6-0 وأحم���د 
محمود على عبداهلل احلرز 4-6 
و6-2 وفي اللقاء الرابع جنح 
محمد الش���طي في الفوز على 
عبدالرحمن عنتر 6-2 و3-6.

اما فردي السيدات فشهد تأهل 
العمار  الكويتي���ة نوف  الالعبة 
على حس���اب الروس���ية ناتاليا 
مبجموعتني 6-3 و6-4 وفي اللقاء 
الثاني تأهلت الالعبة الهولندية 
ليها بفوزها على الروسية ايكترينا 

6-2 و4-6 و10 – 5 .
وأخيرا أقيمت مباراتان في 
فئة املاستر جمعت األولى بني 
هاشم عبدال وعلي الغريب متكن 
فيها األول من الفوز 7-6 و4-6 
وشهد اللقاء الثاني فوز محمد 
مبارك على حسن املوسى 2-6 

و2-6.

برعاية وحضور الشيخ نواف 
املالك الصباح ورئيس نادي الهجن 
حسني الدواس واعضاء مجلس االدارة 
والضيوف، والعديد من اجلاليات 
االجنليزية والهندية والتشيكية 
ومحبي رياضة التراث، استمتعت 
اجلماهير الغفيرة مبهرجان العيد 
الوطني وذكرى التحرير في السباق 
الثالث والعشرين لهذا املوسم وجنح 
الذلول سرابة ملبارك املري في الفوز 
ب����كأس املغفور له الش����يخ مالك 
الصب����اح املخصصة للثنايا ابكار 
على مس����افة 7 كيلو بعد منافسة 
مع الذلول راهية لناصر الفضلي 
التي جاءت في املركز الثاني وغارة 
لعبداهلل الشامري في املركز الثالث 
ونوف لعيد الرش����يدي في املركز 
الرابع وش����وق ملش����عل العجمي 
في املركز اخلامس وقد قام املالك 
بتس����ليم الكأس الى مبارك املري 
وهنأه بالفوز وشكر اسرة النادي 
على جهودهم من اجل نشر رياضة 
التراث واعرب عن سعادته لتزامن 

املهرج����ان مع احتف����االت الكويت 
بذكرى االستقالل وشهداء الكويت 
االبرار. الى ذلك يشهد مضمار نادي 
الصيد والفروسية لسباقات اخليل 

في الثالثة والنصف من بعد ظهر 
الكبير الحتفاالت  املهرجان  اليوم 
الوطني وذكرى  الكويت بالعي����د 
التحرير ال����ذي قيد فيه 87 جوادا 

وفرسا من مختلف الدرجات منها 
12 جوادا وفرسا من جياد الدرجة 
الثانية تتنافس على كأس املغفور 
له الشيخ احمد اجلابر على مسافة 

2000 متر وه����ي االفوكاتو وبس 
وبدراني وبس للنصف وما عليك 
للمطرقة والشنفره للسيحان وصقر 
امليدان للفرماوي وعلم وغال جابر 
لالبرق واالذفر للش����اطري وغال 
تركي لتركي املطيري وعطا الغالي 
لسعدون العتيبي ويستاهل خير 
للعرين والصراع على اش����ده بني 
اسطبلي النصف واالبرق. واعرب 
رئيس نادي الصيد والفروس����ية 
الفهد عن سعادته  الشيخ ضاري 
بتزامن االجتماع مع افراح الكويت 
بالعيد الوطن����ي وذكرى التحرير 
والرجال الذين س����اهموا في بناء 
الكويت وش����كر محافظ العاصمة 
الذي  اليوم  على رعايته ملهرجان 
يشمل احد رموز الكويت املغفور 
له الش����يخ احم����د اجلابر ومتنى 
جلميع االسطبالت واجلياد املشاركة 
التوفيق والنجاح وتش����مل بقية 
املبتدئات  االشواط س����باقات بني 
الثالثة والدرجة االولى  والدرجة 

واملختلط.

فيصل الجابر: أبطالنا يظفرون
 بألقاب »دراغ ريس« قطر

الكويت أول ناشئي 
التايكوندو

الكوي��ت باملركز  فاز ن��ادي 
االول ف��ي ختام بطول��ة النظام 
األوملبي للتايكوندو للناشئني التي 
اقيمت على صالة احتاد اجلودو 
والتايكوندو في ضاحية صباح 
الس��الم بحضور رئيس االحتاد 

فايز الديحاني.

العيدان يصعد 150 دورًا 
في زمن قياسي

مبارك الخالدي
متكن اخلبير الرياضي علي العيدان 
من كس��ر رقمه القياس��ي الس��ابق 
عندما قام بصعود 150 دورا في برج 
االتصاالت امس االول بزمن قدره 7 
دقائق و30 ثانية علما بأن الزمن السابق 
هو 7دقائق و40 ثانية. وقال العيدان 
ان االجناز الرياضي الذي حتقق يأتي 
تخليدا لذكرى سمو األمير الوالد الشيخ 
سعد العبداهلل وحتت رعاية كرمية من 

الشيخة فادية السعد.

»الفراعنة« يبدأ مرحلة الجّد استعدادًا لمواجهة اإلنجليز 
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

 يؤدي اليوم املنتخب املصري 
لكرة القدم تدريبه األول واألساسي 
بالعاصم���ة االجنليزي���ة لن���دن، 
استعدادا ملواجهته الودية العاملية 
الهامة املقرر اقامتها بعد غد االربعاء 
على ملع���ب س���تاد وميبلي أمام 
منتخب اجنلترا، وهو اللقاء الذي 
يأتي ضمن اس���تعدادات املنتخب 
االجنليزي خلوض منافسات كأس 
العالم 2010 والتي تستضيفها جنوب 

افريقيا.
وكان جنل رئيس جمهورية مصر 
عالء مبارك قد حضر املران األخير 
ملنتخب مص���ر والذي خاضه أول 
من أمس بامللعب الفرعي بس���تاد 
القاه���رة الدول���ي وال���ذي بدأ في 
اخلامسة مساء، بينما حضر عالء 
مبارك واجتمع بالالعبني قبل بداية 
املران، وحثهم على تقدمي أفضل ما 
لديهم من امكانيات وجهد ليؤكدوا 
للعالم ان مصر بها كرة قدم حقيقية، 
ومتتلك منتخب���ا قويا قادرا على 
حتقيق املعجزات، وذلك في حضور 
رئيس االحتاد املصري لكرة القدم 
سمير زاهر وعضو االحتاد صفي 
الدين بس���يوني، وهو املران الذي 
استعد الفريق بعده مباشرة للسفر 

إلى إجنلترا.
 في شأن آخر تخلف العب وسط 
فريق أهلي دبي االماراتي واملنتخب 

املصري حسني عبد ربه عن رحلة 
الفريق التي وصل���ت بالفعل الى 
إجنلترا، بس���بب تأخره في إنهاء 

إجراءات التأشيرات اخلاصة به.
 ومن املقرر أن يلتحق بالبعثة 
صباح اليوم، واالنضمام مباشرة الى 
تدريبات اليوم، استعدادا للمشاركة 

في اللقاء.
ومن جانب���ه أكد قائد املنتخب 
املصري أحمد حسن أن املباراة التي 
ستجمع املنتخب املصري مع نظيره 
اإلجنليزي ليست مباراة ودية عادية 
أو مجرد تكرمي للمنتخب الفراعنة 
بعد حصوله على بطولة أمم أفريقيا 
بأنغوال، بل ه���ي مواجهة صعبة 
الفريق  وقوية، لذلك س���يخوض 
هذه املباراة بثقة كبيرة مركزا على 
الفوز على اجنلترا وتأكيد تفوق 

»الفراعنة«.

اإلسماعيلي يتأهل في »أبطال أفريقيا« 

من جهة اخرى، تأهل االسماعيلي 
لدور ال� 32 لدوري ابطال افريقيا 
لكرة القدم إثر فوزه على سوفاباكا 
الكيني 2-0 في اللقاء الذي جمعهما 
مس���اء االول من امس على ستاد 
االسماعيلية ضمن مباريات االياب 
لدور التمهيدي. وتقدم محمد حمص 
للدراويش في الدقيقة )54( واضاف 
عبداهلل السعيد الهدف الثاني في 

الدقيقة )65(.

الشيخ أحمد اجلابر يتابع أنشطة البطولة إلى جانب عادل الغريب واملستشار االقتصادي األميركي

الشيخ فيصل اجلابر

الشيخ نواف املالك يسلم الكأس ملبارك املري

نهائي كويتي ـ أرجنتيني في زوجي تنس »الكويتية«

تعادل إيجابي لألزرق األولمبي مع األردن في تجربة مفيدة
مبارك الخالدي

تع����ادل منتخبنا االوملبي مع نظيره االردني 2 
� 2 في املباراة الودية التي جمعتهما مس����اء امس 
على ستاد الصداقة والسالم في اطار استعدادات 
املنتخبني للتصفيات اآلس����يوية املؤهلة الوملبياد 
لندن 2012 واملزمع انطالقها في سبتمبر من العام 
املقبل وتقدم املنتخب الشقيق بهدفيه عبر مهاجميه 
محمد الزعتر )58( وخليل الشيشتاني )62( وجنح 
ازرقنا في العودة الى املباراة عبر تسديدة رائعة 
لناصر القححطاني من ضربة حرة مباشرة )75( 
وأحرز املتألق محمد دهش هدف التعادل من متابعة 
جيدة لتس����ديدة عبداله����ادي خميس )84( وجاء 
الشوط األول متوسط املستوى من الفريقني كان 
األزرق هو األفضل واألكثر اس����تحواذا على الكرة 

والحت أولى الفرص لدهش )17( إال ان تسديدته 
م����رت جوار القائم األمين للحارس األردني فراس 
صال����ح وأطاح دهش بفرص����ة انفرادية )30( اثر 
متريرة متقنة من جابر جازع ولم تكن للمنتخب 

األردني محاوالت تذكر خالل هذا الشوط.
وفي الشوط الثاني مالت الكفة لصالح الضيوف 
الذين امتازوا بالس����يطرة عل����ى منتصف امللعب 
بالتمرير السريع وجنح املهاجم محمد الزعتر في 
اس����تغالل كرة مرتدة من املدافع عبداهلل الطاهر 
ليضعها بالرأس على مي����ني احلارس علي طالب 
وبعدها أضاف زميله خليل الشيشتالني هدفا جميال 
بعد ان ارسل الكرة لوب مستغال تقدم طالب )62( 
ليجري بعدها مدرب األزرق ماهر الشمري سلسلة 
من التغيرات ابرزها دخول عبدالهادي خميس وعمر 

بوحمد ومحمد الداود ليسيطر األزرق على املباراة 
ويتمكن ناصر القحطاني من استغالل كرة ثابتة 
أرسلها رائعة في املقص العلوي للحارس األردني 
)75( ويواصل بعدها املنتخب س����يطرته ويرسل 
عبدالهادي خميس كرة تابعها دهش داخل املرمي 
وكاد خميس ان يضيف الهدف الثالث في )89( اال 
ان كرته عل����ت العارضة وفي الوقت بدل الضائع 
متكن احل����ارس املتألق علي طال����ب من التصدي 
لركلة اجلزاء الصحيحة بعد ان ملس����ت الكرة يد 
املدافع احمد ابراهيم نفذها خليل الشيتاني ليخرج 
املنتخبان حبايب. ادار املباراة احلكم سليمان امليل 
انذر كال من احمد ابراهيم من األزرق وزيد مصطفي 
وزيد جابر من األردن كما طرد عبدالهادي خميس 

لسوء سلوكه.

»سراية« تفوز بكأس مالك الصباح للهجن

المستشار االقتصادي األميركي معجب بالتنظيم الرائع

طالب تصدي لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع

العهد يكتسح
 الصفاء بثالثية 

بيروت ـ ناجي شربل
حسم العهد قمة املرحلة ال� 15 
القدم،  اللبناني لكرة  من الدوري 
وسحق الصفاء 3-0 على ملعب 
صيدا البلدي، ليبقي على صدارته 

التي تبوأها األسبوع املاضي.
وافتتح عباس عطوي »أونيكا« 
التسجيل للعهد عندما تلقى كرة 
عرضية من حسني دقيق، فسددها 
قوية م����ن 25 مترا ال����ى الزاوية 
اليس����رى من حتت احلارس طي 
)17(. وفي الش����وط الثاني أحكم 
العهد قبضته على املجريات وسيطر 
أكثر من الصفاء الذي شهد مستواه 
تراجعا غير مبرر، فأضاف محمود 
العلي الهدف الثاني في الدقيقة 54 
بتسديدة زاحفة الى ميني طي إثر 

بينية من حسن معتوق.
وأك����د معت����وق ف����وز فريقه 
بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 
82 إثر لعب����ة جماعية بني البديل 
حسن شعيتو والعلي، الذي مرر 
الكرة باجتاه معتوق ليهز األخير 
الش����باك الصفاوية بتسديدة الى 

ميني احلارس.
وواصل املبرة صحوته وتقدمه، 
بفوزه الصعب على ضيفه الشباب 
الغازية 2–1 على ملعب بلدية برج 

حمود.
وعلى ملعب صور البلدي، حصد 
اإلصالح البرج الشمالي نقطة غالية 

من األنصار بتعادلهما 0–0.

)هاني الشمري( ناصر القحطاني أحرز هدفا رائعا لألزرق وأرهق دفاع األردن  


