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املستشار حسني احلريتي مستقبال علي عمر في مكتبه

اإلسماعيلي في اختبار صعب أمام المحلة 
 القاهرة ـ  سامي عبد الفتاح

تختتم في السادس��ة والنصف من مس��اء الي��وم بتوقيت الكويت 
منافسات اجلولة اخلامسة والعشرين ملسابقة الدوري املصري لكرة القدم، 
بإقامة لقاءين مهمني يجمعان االس��ماعيلي مع غزل احمللة وبتروجيت 

مع املصري. 
فعلى ستاد االسماعيلية، ينزل غزل احمللة بقيادة مديره الفني محمد 
رضوان ضيفا علي االسماعيلي بقيادة مديره الفني عماد سليمان، اال 
ان املضيف يرغب هذه املرة في عدم اكرام ضيفه، وعدم ترك اي نقطة 
له من نقاط اللقاء، امال في التقدم خطوة جديدة لألمام بجدول الدوري 

الذي يحتل فيه املركز اخلامس برصيد 37 نقطة.
اما فريق احمللة فيحتل املركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة.

الشباب يواجه الوحدة في كأس السعودية
الرياض ـ خالد المصيبيح

تتحدد اليوم ثالثة فرق ستتأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس 
امللك السعودي عبر مدن الرس واالحساء ومكة في لقاءات اإلياب للدور 
ربع النهائي والتي ستقام في الثامنة والنصف مساء ويظل االحتاد أقرب 
الفرق الثالثة للتأهل للدور نصف النهائي قياسا بتسجيله نتيجة جيدة 
ذهابا 4-1، وهي ما ستصعب من مهمة احلزم اليوم لردها حيث يلزمه 
الفوز بثالثية نظيفة اذا ما أراد التأهل اضافة الى ذلك اجادة العبي االحتاد 
التعامل مع مثل هذه املباريات بحكم وجود العبي اخلبرة في صفوفه. 
وفي االحس��اء يحل الهالل ضيفا على الفتح بعد ان كسب لقاء الذهاب 
بثالثة اهداف مقابل هدف وبعد ان لعب مدرب الهالل البلجيكي ديريك 
غيريتس بعدد كبير من الالعبني البدالء وأهدر الفتح فرصة اس��تغالل 
ذلك بعد ان قدم اداء جيدا وقف قائم املرمى وعارضته أمامه كثيرا وهو 
ما س��يدفع غيريتس اليوم الى اعادة العبيه األساسيني حيث سيكون 
الفتح املدعوم باألرض واجلمهور مطالبا بالفوز بهدفني دون رد اذا ما 
اراد التأه��ل ولكن عودة العبي الهالل أصحاب اخلبرة س��تقف حائال 

أمامه حيث سيكون الفريق مختلفا كليا عن الفريق السابق.

عمر يثّمن دور الحريتي في خدمة الرياضة
استقبل النائب حسني احلريتي مبكتبه مبجلس األمة العب كرة 
القدم بالنادي العربي علي عمر مبناسبة اقامة مهرجان تكرميه الذي 
س���يقام على هامش لقاء العربي مع القادسية في اطار منافسات 
الدوري املمتاز بعد غد السبت على ستاد الصداقة والسالم حتت 
رعاية رجل االعمال بدر محمد العتيبي، حيث أثنى احلريتي على 
مشوار الالعب وما قدمه لناديه طوال الفترة املاضية ومساهماته 
في تتويج األخضر بالعديد من البطوالت، وثمن عمر دور احلريتي 
ف���ي خدمة الرياضة والعم���ل الرياضي ومت تس���ليمه درعا بهذه 

املناسبة.

 الجزاف: الكويت تدعم األنشطة الشبابية في الدول العربية

أكد رئيس مجل����س اإلدارة املدير العام 
للهيئة العامة للش����باب والرياضة فيصل 
اجلزاف أهمية الدور الذي تلعبه الكويت في 
دعم وتفعيل األنشطة الشبابية والرياضية 

في الدول العربية.
جاء ذلك في تصري����ح للجزاف لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( على هامش مشاركته 
على رأس وفد في اجتماع الصندوق العربي 
لألنشطة الشبابية والرياضية برئاسة رئيس 
املكت����ب التنفيذي ملجلس وزراء الش����باب 

والرياضة العرب املصري مفيد شهاب.
وقال اجلزاف ان »الكويت تلعب دورا مهما 
في تفعيل األنش����طة الرياضية والشبابية 
في الدول العربية«، مضيفا أن »مساهمات 

والتزامات الكويت مس����تمرة خصوصا في 
مجال تفعيل العمل الشبابي والرياضي مع 
الدول العربية«. وأش����ار الى أن مشاركته 
والوف����د املرافق له في ه����ذا االجتماع وفي 
الدورة ال� 33 ملجلس وزراء الشباب والرياضة 
العرب »ليس اال اميانا من الكويت وتأكيدا 
على أهمية تفعيل دور الشباب العربي في 
خدمة األنشطة الرياضية بل واالرتقاء بها 

الى مصاف الدول املتقدمة«.
وأكد اجلزاف أن جدول أعمال االجتماع 
كان حافال ببنود يتعلق معظمها بالشؤون 
االداري����ة واملالية ومتأخرات الدول التي لم 
تسدد التزاماتها جتاه الصندوق باالضافة الى 

االجراءات الكفيلة بسداد تلك املتأخرات.

من جهته أشاد وزير الشباب والرياضة 
اللبناني علي عبداهلل بالدور الذي تقوم به 
الكويت في دعم األنشطة الرياضية التي تقام 
في الدول العربية ومن بينها لبنان. وأعرب 
عن شكره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على 
كل الدعم الذي تقدمه على جميع املستويات 
وفي مختلف املجاالت وخصوصا على الصعيد 
االقتصادي الذي أثمر انشاء مشاريع تنموية 
في مختلف املناطق اللبنانية ومن بينها دعم 
انشاء املدينة الرياضية التي تقام عليها اآلن 

مباريات وألعاب اقليمية ودولية.
كما ثمن مواقف الكويت في دعم الدول 
العربية وجامعة الدول العربية ولبنان في 

كل ما من شأنه أن يرفع شأن العرب.

إثارة وحتد في مباريات البطولة 

عبداهلل القطان يحتفل بعد تخطيه خط النهاية

الرجيب: الحربان ويعقوب وأبل في ختام »أبطال الدورات«
أكد رئيس اللجنة املنظمة 
العليا لبطولة أبطال الدورات 
الرمضانية بنسختها التاسعة 
محمد الرجيب ان احلفل اخلتامي 
للدورة الذي سيقام مساء اليوم 
الكبير  سيشهد تكرمي املعلق 
خالد احلربان، وذلك بحضور 
نائب مدير عام الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة لشؤون 
الشباب جاسم يعقوب وعضو 
مجل���س ادارة النادي العربي 
السابق ياسر ابل، مشيرا الى 
اللجنة املنظمة لن تنسى  ان 
اجلمهور في هذا احلفل، حيث 
سيتم توزيع جوائز قيمة لهم 
كنوع من التش���جيع والدعم 
حلضورهم ملشاهدة مباريات 
البطولة منذ انطالقتها حتى 

آخر يوم منها.
ابطال  وب���ني ان بطول���ة 
ال���دورات الرمضانية جنحت 
ب���كل املقايي���س الفني���ة او 
التنظيمي���ة، وذلك بش���هادة 
جميع من حضر للبطولة او 
ش���اهدها عبر وسائل االعالم 
الوقت  املختلفة، مؤك���دا في 
نفسه استمرارية البطولة في 

السنوات املقبلة.
كم���ا أوض���ح الرجيب ان 
اللجنة املنظمة أتاحت جلميع 
الفرق املشاركة بالبطولة منذ 
يوم امس تسجيل العب واحد 
من خارج القائمة املسجلة في 
كشوفات اللجنة الفنية، وذلك 
إلضفاء الندية وزيادة االثارة، 
متمنيا في الوقت نفس���ه ان 
تكون هذه املب���ادرة قد القت 

استحسان الفرق.
انه م���ن احملتمل  واضاف 
زيادة ع���دد الفرق من 16 الى 
اكثر في البطولة املقبلة وذلك 
بهدف زيادة فترة الدورة وكذلك 
إلش���عال املنافسة بني الفرق، 

مبينا في الوقت ذاته ان اللجنة 
تدرس زيادة عدد احلكام وذلك 

لتفادي وجتنب االخطاء.
وشكر الرجيب جميع اللجان 
العاملة في البطولة على املجهود 
اجلبار الذي قاموا به إلجناح 
البطولة وجعلها من بطوالت 
النخبة في الكويت باالضافة 
الى الفرق ال� 16 املشاركني في 
البطولة التي التزمت بجميع 
القوانني واللوائح مما ساعد 
الظهور بهذه  البطولة عل���ى 

املتمي���زة والرائعة  الصورة 
بنفس الوقت.

نهائي البطولة

من جانب آخر، يسدل الستار 
في متام الثامنة مساء اليوم على 
منافسات بطولة ابطال الدورات 
الرمضانية التاسعة خلماسيات 
كرة الق���دم التي أقيمت خالل 
الفترة من االحد املاضي حتى 
اليوم مبش���اركة 16 فريقا هم 
اقوى  ابط���ال 16 دورة م���ن 

الدورات الرمضانية، واقيمت 
منافساتها على مالعب مركز 
حسن ابل مبنطقة الدسمة. ومن 
املنتظر ان يشهد اليوم اخلتامي 
للبطولة مجموعة من االنشطة 
التي دائما ما حترص اللجنة 
العليا للبطولة على  املنظمة 
تنظيمها خالل اليوم االخير من 
منافسات كل عام، باالضافة الى 
املباراة النهائية بني الفريقني 
املتأهلني ال���ى اللقاء النهائي 
الذي يجمع بني كل من الفائز 

الوطنية لالتصاالت  من لقاء 
الش���ايع، وفريق  بطل دورة 
املرحوم محمد عبداحملس���ن 
اخلرافي بطل دورة الروضان 
باالضاف���ة ال���ى الفائز ايضا 
من مباراة النظاراتي حس���ن 
بطل دورة بوخمسني وفريق 
شركة التسهيالت بطل دورة 
الراش���د، وذلك بعدما تأهلت 
الفرق االربعة الى الدور قبل 
النهائي ال���ذي اقيمت لقاءاته 

مساء امس.

في اليوم األول من منافسات البطولة 

القطان إلى نهائي سباق 100م  في»قوى شباب الخليج«

علي عبداهلل مستقبال فيصل اجلزاف والوفد املرافق له

أطلقت بطولة اخلليج الثانية عشرة اللعاب القوى للشباب فصال 
جديدا من فصول االثارة واملتعة وس���ط ترقب كبير من املتابعني 
لهوية االبطال في جميع الس���باقات له���ذه البطولة املميزة من كل 

جوانبها التنظيمية والفنية. 
وسجل العب منتخبنا الوطني عبداهلل القطان اسمه كأول العب 
يتأهل الى نهائي سباق 100م جري بعدما قطع املسافة بزمن 11.07 
ثانية خالل منافسات االدوار التمهيدية والتي انطلقت صباح امس 
على مضمار كيفان وسيلعب مع بطلنا القطان في النهائي عبدالرحمن 
الش���هراني ومحمد ابراهيم من السعودية، وعيد عبداهلل من قطر 
وخليفة عبداهلل من االمارات وعلي الدوسري وحسني عاشور من 
البحرين وعبدالعزيز عبداهلل من عمان، ولم يحالف احلظ العبنا 

فالح البوص وخرج من الدور التمهيدي للمسابقة. 
وتأهل ايضا بطلنا في سباق 400م جري مشعل العنزي بعدما 
جاء في املركز الرابع للتصفية االولى بزمن 50.31د، وس���يخوض 
العنزي النهائي مع مجموعة االبطال مبقدمتهم السعودي عبداهلل 
احمد ومواطنه مبارك الش���هراني باالضافة الى محمد جاس���م من 
البحرين وابوبكر احل���اج وعبدالرحمن عبداهلل من قطر وعثمان 

البوسعيدي ومحمد الشعيلي من عمان.

300 العب

يشارك في البطولة التي انطلقت منافساتها امس على مضمار 
االحتاد مبنطقة كيفان 300 العب توزعوا على الدول اخلليجية، وتعد 
هذه هي البطولة االكثر مش���اركة بعدد الالعبني من بني البطوالت 

السابقة. 
من جهتهم، اشاد رؤساء الوفود بحسن االستقبال واحلفاوة التي 
ملس���وها من اشقائهم في الكويت وتأمني كل متطلباتهم من مالعب 
للتدريب الى باصات لنقل الالعبني اضافة الى التنظيم الرائع الذي 
شهدته سباقات اليوم االول، معتبرين ذلك ليس بغريب على الكويت 

الرائدة في كل شيء.

منافسات اليوم

 وتنطلق في التاس���عة من صباح اليوم منافسات اليوم الثاني 
للبطولة، حيث ستش���هد الفت���رة الصباحية انطالق مس���ابقات 

العشاري.
وستستأنف مسابقات اليوم الثاني في اخلامسة من مساء اليوم 
بسباقات الوثب الثالثي و400 متر حواجز ومسابقة رمي القرص 

و800 متر جري و3 آالف موانع وتتابع 4 × 100م جري.

عايض افتتح االجتماع الفني

من جهة اخرى، افتتح محمد العتيبي امني الس���ر العام املساعد 
لالحتاد الكويتي اللعاب القوى االجتماع الفني للبطولة بحضور 
مديري فريق العاب القوى بدول مجلس التعاون اخلليجي، واحلكام 
القاريني. ورحب العتيبي بالضيوف وأكد ان البطولة ستكون ناجحة 

بوجود االشقاء اخلليجيني.
 مشيرا الى انها فرصة ليلتقي شباب مجلس التعاون في الكويت 
لالحتكاك واملنافس���ة في روح رياضية اخوي���ة كباقي البطوالت 

السابقة التي تعودنا على حضورها. 
واعطى العتيبي الكلمة إلى مندوب اللجنة التنظيمية عادل الباكر 
امني السر العام لالحتاد القطري اللعاب القوى والذي نوه بضرورة 
احترام قوانني اللعبة وشروطها ثم شرع مباشرة في بنود جدول 
االعمال التي متثلت في دراسة البرنامج الزمني للبطولة وتعليمات 
حول فحص املنشطات وكيفية اجراء القرعة عند التصفيات وكيفية 
وزن االدوات الشخصية لالعبني وامور فنية اخرى. وناشد العتيبي 
اجلمهور الكويتي حلضور انشطة البطولة املذكورة لتشجيع ومؤازرة 
ابطال الكويت للشباب املشاركني في بطولة مجلس التعاون الثانية 

عشرة اللعاب القوى للشباب املقامة على ارض الكويت.

بعد 225 جولة تأهيلية حول العالم، شارك 
فيها 5260 رياضيا، بدأ العد العكسي الرسمي 
للنهائيات العاملية ملسابقة ريد بل ستريت 

ستايل 2010.
فبعد النج����اح الكبير ف����ي العام 2008، 
واملستوى الراقي، سيلتقي 60 من أفضل العبي 
كرة القدم من 59 دولة مختلفة ليتنافس����وا 
فيم����ا بينهم على اللقب النهائي بني 26 و28 
اجلاري في مدينة كيب تاون لتتويج البطل 

العاملي.
وعن مشاركته في النهائيات العاملية يقول 
محمد الصراف: »بعد ف����وزي بلقب ريد بل 
ستريت ستايل في الكويت التقيت بطل نسخة 
عام 2008 الفرنسي »سيان« الذي نصحني 
بالتركيز على األس����لوب واإلبداع حيث ان 

حتكمي في الكرة ممتاز.
لذل����ك قم����ت بالتركيز عل����ى احلركات 
األكروباتية واالنس����جام مع املوسيقى أثناء 

تق����دمي العرض وكيفية ال����رد على حركات 
منافسي. هدفي األول في جنوب أفريقيا هو 
متثيل الكويت بأفضل صورة ممكنة من خالل 
الوصول إلى مرحلة ال�16 أي الفوز في مرحلة 

التصفيات.
وستضم النهائيات العاملية أفضل العبي 
كرة القدم احلرة الذين سيتم توزيعهم إلى 
فرق حيث سيتبارون فيما بينهم في »معارك 
محتدمة« خالل يومني من التصفيات بهدف 

التأهل لالنتقال إلى اجلولة النهائية.
تتبع جميع املنافسات النظام عينه، حيث 
يتبارى العبان اثنان، يحق لكل منهما عشرون 
ثانية فقط يقوم خاللها بعرض أفضل حركاته 
الفنية أمام جلنة التحكيم قبل مترير الكرة 
ملنافسه. وينتقل أفضل الالعبني من كل فريق 
ملرحلة ال�16، ليتنافسوا جميعا في النهائيات 
بهدف الفوز بلقب بطل العالم ملس����ابقة ريد 

بل ستريت ستايل 2010.

الصراف يستعد لنهائيات »ريد بل ستريت ستايل«

الصراف يستعرض 
في مناسبة سابقة


