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اجلهراء يسعى للثأر لهزائمه الثالثة من خيطان

ربيحة العثمان مع املنظمني للبطولة سيارة »غايڤرز« تستعد للسباق

»هيلتون المنقف« كسر الروتين
انفجار إطار ميتسوبيشي »غايڤرز« بتنظيمه بطولة الطائرة لموظفيه

 أبطأ انطالقة الغربللي

عبداهلل العنزي
يقيم منتجع هيلتون املنقف دورة في كرة 
الطائرة ملوظفي املنتجع ضمن النشاطات الدورية 
التي يقيمها ملوظفيه إلبعادهم عن روتني العمل، 
ويش���ارك في البطولة عدد من أقسام وإدارات 
املنتجع وسط أجواء رياضية رائعة يتميز بها 

دائما املنتجع.
وأكدت مديرة اإلعالن والتسويق في املنتجع 
ربيح���ة العثمان ان ه���ذه البطولة عبارة عن 
استمرار للنشاطات التي يقيمها املنتجع ملوظفيه 
س���واء رياضية او اجتماعية وهو تكرمي لهم 
جلهوده���م الكبيرة في خيمة ن���زالء املنتجع 
ومرتاديه، مضيفة ان هذه البطوالت الرياضية 
تقدم جوا رياضيا جميال بني موظفي املنتجع 

وسط تنافس بني الزمالء على البطولة.
وأش���ارت العثمان الى ان ختام بطولة كرة 

الطائرة س���تكون في 7 اجلاري بحفل للفريق 
الفائز في البطولة وتكرمي للفرق املشاركة من 
أجل تش���جيع اجلميع على املشاركة في هذه 
املناسبات التي تقرب بني الزمالء في املنتجع، 
مش���يرة الى ان هذه البطولة في كرة الطائرة 
للموظفني ليست االولى بل الرابعة التي يقيمها 
املنتجع هذا باالضافة الى العديد من البطوالت 

األخرى.
وبين���ت العثمان ان االهتمام بالنش���اطات 
واملناس���بات الرياضة هي من ضمن أولويات 
املنتجع حيث سيكون هناك جو رائع ملرتادي 
املنتجع خالل بطولة كأس العالم الصيف املقبل 
وس���يكون هناك العديد من املفآجات لزوارنا 
الكرام من أجواء رياضية بحته وتشجيع راق 
ملنتخباتهم املفضلة، فاملنتجع اعتاد على تنظيم 

هذه األجواء ملرتاديه من كل اجلنسيات.

سمير بوسعد
يسعى سائق فريق »غايڤرز« 
للسيارات داود الغربللي ومساعده 
الى حتقيق أفضل مش���اركة في 
منافسات رالي االردن الصحراوي 
الدولي إحدى جوالت رالي الشرق 
األوسط واملتزامن مع بطولة العالم 
التي تستضيفها العاصمة األردنية 
عمان برعاية »األنباء«. ويشارك من 
الكويت ايضا فريق عصام النجادي 

في الرالي ذاته.
واس���تعد الغربللي بشكل جيد قبل انطالق 
منافسات الرالي أول من امس حيث يقود سيارة 
»ميتسوبيش���ي ايڤو 8« املجهزة بكل معايير 
السالمة واألمان والتقنيات احلديثة التي تخص 
سيارات سباقات الرالي الصحراوي والتي سبق له 

ان شارك بها في رالي الكويت.
وقال الغربلل���ي من عمان ان 
مش���اركته تعتبر وس���اما على 
ص���دره، السي����ما انه يش�����ارك 
باسم الكويت وبش����كل رسم����ي 
ليعلن ان للكويت يدا في السباقات 
الدولية التي من ش���أنها ان تزيد 
من خبرة واحت���كاك السائق���ني 
واملالك��ني للف���رق املخت���لفة في 

البطوالت العربية واإلقليمية.
وأضاف ان اليوم األول كان شاقا 
وانطلق فيه بقوة لكن املش���كلة التي واجهته 
هو انفجار احد اإلطارات مما منعه من اللحاق 
بالوقت وإنهاء اجلولة على أمل التعويض في 
اليوم الثاني من التصفيات التأهيلية من الرالي 

الدولي.

إيست بنغال يصل اليوم ويتدرب مساءيشارك في رالي األردن الصحراوي برعاية »األنباء«

السويدي بطل »التور للبولينغ«

المطوع والخرافي بطال القفز 

مبارك الخالدي
تصل البالد ظهر اليوم بعثة فريق ايس���ت بنغال الهندي ملالقاة 
القادسية الثالثاء املقبل في اطار مباريات املجموعة الرابعة من بطولة 
كأس االحتاد اآلس���يوي والتي تضم الى جوارهما االحتاد السوري 

والنجمة اللبناني.
وم���ن املقرر ان يجري الفريق الهندي مرانه األول مس���اء اليوم 
على احد املالعب الفرعية لس���تاد محمد احلمد الذي يحتضن اللقاء 
الرس���مي بني الفريقني. وكانت ادارة القادس���ية ق���د اعدت برنامجا 
متكامال الستقبال الفريق الضيف تضمن مقر اإلقامة ووسائل النقل 
وملعب التمرين بالرغم من معرفتها ان وصول الفريق الهندي يأتي 
بالتزامن مع نهاية واليتها االدارية على النادي بانتهاء الشهر املاضي 
ما يعكس وعي ش���باب األصفر ومقدرته على خدمة النادي بصرف 

النظر عن املواقع االدارية ومن يشغلها.

اختتمت بطولة »التور اآلس���يوي« الت���ي نظمها نادي البولينغ 
وشارك فيها أفضل 16 العبا آسيويا شاركوا ببطولة الكويت الدولية 

السابعة املفتوحة حتت إشراف االحتاد اآلسيوي للبولينغ.
واس���تطاع الالعب اخلليجي حسني الس���ويدي ان يفوز بكأس 
البطول���ة للعام الثاني على التوالي بعد فوزه على الالعب شس���تر 
كنغ بجدارة خالل املنافس���ة التي جرت بينهم���ا في النهائي، وقدم 

السويدي عرضا رائعا.
وقام الشيخ طالل احملمد رئيس االحتاد اآلسيوي للبولينغ ورئيس 

نادي البولينغ الكويتي بتسليم الكأس الى حسني السويدي.
وقال احملمد لوسائل اإلعالم ان بطولة »التور« كان مستواها ممتازا 
وقدم العبو منتخبنا الوطني الرباعي خالد الدبيان وباسل العنزي 
ومحمد الزيدان ومحمد درويش مستوى طيبا، ووصل الدبيان الى 
الدور قبل النهائي وخس���ر بفارق بسيط جدا، وانني آمل ان يوفقوا 
في البطوالت املقبلة، خاصة ان الفريق يغادر للمشاركة في البطولة 

املفتوحة التي ينظمها االحتاد السعودي.

واصل الفرس���ان والفارسات منافساتهم املثيرة في بطولة مركز 
الكويت للفروس���ية التي اشاد بها اجلميع وخاصة بجهود الفارسة 
املميزة نوف العيسى والفارس نادر ابراهيم وباالعداد الطيب جلدول 

املسابقات واالرتفاعات املختلفة.
واش���ادت الفارس���ة دينا املطوع الفائزة بجائ���زة افضل لقطات 
تصويرية لبطولة السديراوي بجهود االندية املتخصصة للقفز على 
احلواجز وابراز العديد من املواهب وشكرت اجلهات الراعية لبطوالت 
القفز ومنها مربط السديراوي صاحب البصمات الرائدة وفي البطولة 
التي اختتمت مس���اء اول من امس متكنت الفارس���ة نادية املطوع 
باجلواد مونتس���ك من الفوز باملركز األول على ارتفاع 135/130سم 
بزمن 71/81ث بارتكاب اربعة اخطاء وجاءت الفارسة دالل البعيجان 
باجل���واد اوالرا في املركز الثاني بزم���ن 75/58ث بعد اداء طيب من 
الفارستني وقام خالد اخلرافي بتكرمي الفارستني وتهنئتهما بالفوز 
واألداء اجليد ومتنى لهما النجاح واعربت نادية املطوع عن سعادتها 
للعودة الى منصات التتوي���ج ومتنت مواصلة العطاء والتألق في 
رياضة القفز وش���كرت كل من هنأها بالفوز واشادت بجهود مركز 
الكويت للفروس���ية.وعلى ارتفاع 125/120سم كانت املنافسة مثيرة 
بني العديد من الفرسان وجنح الفارس الواعد علي اخلرافي باجلواد 

لندا في الفوز باملركز األول.

الساحل الجتياز ظروفه الصعبة والشباب لالحتفاظ بصدارته
مبارك الخالدي

ينطلق عص���ر اليوم قط���ار القس���م الرابع واالخي���ر من دوري 
 الدرجة االولى بإقامة 3 مباريات، حيث يس���تضيف املتصدر الساحل
  )27 نقطة( الشباب )13 نقطة( في الساعة 35.6 مساء ويحل الثاني اجلهراء
 )25 نقط���ة( ضيفا على خيطان )24 نقطة( كما يس���تضيف اليرموك
 )17 نقطة( فريق الفحيحيل )10 نقاط( ويقام اللقاءان 4 مساء. ويأمل 
الساحل التفوق على ظروفه واحملافظة على صدارته بالرغم من حالة 
االرتباك االداري التي مير بها وخسارته جلهود ابرز العبيه اليوم لاليقاف 
وهم مرزوق زكي وعبيد العتيبي والبرازيلي فابيو، اال ان اجلهاز الفني 
للفريق بقيادة الوطني حسني علي ومساعده خالد رمضان يعول على 
محترفيه وفي مقدمتهم البرازيلي هرنانديز وقوة اخلط اخللفي بقيادة 
القائد عبيد منور وخالد علي وخبرة محمد فريح، بينما ال تهم املباراة 

كثيرا الشباب سوى تس���جيل نتيجة للتاريخ البتعاده عن املنافسة، 
وقد اس���تعاد عافيته مؤخرا برجوع مدربه الوطني خالد الزنكي الذي 

يحسن قراءة املباريات وجتييرها لصالح فريقه.

الجهراء للثأر

وتكمن اهمية مباراة اجلهراء وخيطان في صراعهما على حجز احدى 
بطاقتي التأهل للدوري املمتاز وللتقارب في املس����توى الفني والبدني 
بينهما، ويس����عى اجلهراء للثأر من خصمه الذي أذاقه اخلس����ارة في 
الثالث مواجهات التي جمعتهما مرتني1 - 0 و2 - 1 على التوالي، ومن 
املتوقع ان يطغى احلم����اس والندية بني الفريقني إلدراكهما ان فوز اي 
منهما على اآلخر مينحه دفعة معنوية كبيرة نحو حجز احدى بطاقتي 
التأهل للدوري املمتاز. ويعتمد اجلهراء على العبيه البرازيليني ويلسون 

وانطونيو توبانغو والدولي عادل حمود واحمد حواس وسطام احلسيني 
في حراسة املرمى، وقد قدم الفريق مستوى متميزا في مباريات كأس 
ول����ي العهد أهله الى دخول دور االربعة م����ع الكبار بعد إزاحته ألبرز 
الفرق وهو كاظمه 1 - 0. وفي املقابل يأمل اجلهاز الفني ألبناء خيطان 
بقيادة الوطني فوزي ابراهيم كس����ب نقاط مباراة اليوم واالبقاء على 
آماله في التأهل الى الدوري املمتاز كاجناز للفريق بعد ان خرج خالي 
الوفاض من مسابقتي كأسي ولي العهد واالمير، والفريق يعتمد بشكل 
كبير على خدمات املتألق محمد عثمان وخبرة محمد يوسف وسلطان 

صلبوخ والبرازيلي ايفرسون والغيني بومييجن.

اليرموك ـ الفحيحيل 

وفي املباراة االخيرة يأمل اليرامكة مواصلة عروضهم اجليدة 

في الفترة االخي�����رة ملا يتمت�����ع به من اس���تقرار فني كبير 
وجتانس واضح بني العبيه، السيما الرباعي احملترف رودريغو 
واليكس س���ان���درو وكارفالهو والغين���ي فيليكس الكام�����اه 
الى جوار القائد احم����د هاني وخبرة هاش���م الرامزي وماجد 

الع�����نزي.
والفريقان تبادال الفوز اذ تفوق الفحيحيل في القسم االول 
1 - 0 ورد اليرموك الدين 4 - 0 في القسم الثالث ولهما مباراة 

مؤجله من القسم الثاني تقام االربعاء املقبل.
وفي املقابل يأمل الفحيحيل محو الصورة الباهتة التي ظهر 
عليها في اجلوالت الفائتة باالعتماد على العناصر الشابة التي 
ادخلها مدرب الفريق يوسف جالي الذي جنح في استعادة الثقة 

لالعبي فريقه في مباريات الكأس.

الجهراء واليرموك يواجهان خيطان والفحيحيل في دوري الدرجة األولى اليوم

)خاص »األنباء«(سيارة »ميتسوبيشي ايڤو 8« بقيادة داود الغربللي حلظة انطالقتها 

)أسامة البطراوي(جانب من إحدى املباريات 

داود الغربللي


