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بوربيع للمحافظة على لقب
بطولة اإلمارات للدراجات المائية

أكد بطل العالم والكويت في الدراجات املائية محمد بوربيع من 
فريق »صفوة الكويت« عزم���ه على حتقيق لقب بطولة االمارات 
للدراجات املائية في فئة املس���توى 1600 سي سي للسنة الثالثة 
على التوالي، مش���يرا الى ان سباق اجلولة اخلامسة الذي سيقام 
يوم الس���بت املقبل في دبي سيكون مهما جدا له في ظل تصدره 
البطولة بواقع 226 نقطة، وس���ط منافسة مع املتألق محمد الباز 
من فريق »برو رايدر« الذي يحتل املركز الثاني في الترتيب العام 

مبجموع 221 نقطة.
وقال بوربيع ان جميع ابط���ال والعبي الفريق الكويتي الذين 
يشاركون في البطولة مبختلف الفئات كان لهم حضورهم وتواجدهم 
املميز، ونتائجهم املتقدمة وسط مشاركة خليجية دولية واسعة ضمن 

أبطال االمارات وقطر واميركا وبريطانيا وفرنسا واليابان.
وأعرب عن تقديره وش���كره للجهات الراعية له وعلى رأسها 
»صفوة الكويت« والى ما يحظى به من اهتمام وتشجيع من النادي 

البحري ومن الهيئة العامة للشباب والرياضة.

محمد بوربيع عقب فوزه في اجلولة الرابعة

الكويت يصطدم بأسوار الجهراء اليوم
في الدور نصف النهائي من كأس ولي العهد

الكويت واجلهراء يتصارعان اليوم على التأهل إلى املباراة النهائية

مبارك الخالدي
يلتقي اليوم في الدور نصف 
النهائي من بطولة كأس سمو ولي 
العهد، الكويت مع اجلهراء على 
ستاد الصداقة والسالم، وكان 
الفريقان قد التقيا في البطولة 
نفسها عام 2000، وفاز الكويت 
2- صفر، اضافة الى انهما تواجها 
ايضا في نهائي كأس سمو األمير 
عام 2002 وخطف الكويت اللقب 
بهدف يتيم بتوقيع العبه السابق 

خلف السالمة.
التقيا طوال تاريخهما  وقد 
45 مرة فاز الكويت في 27 منها 
بينما فاز اجلهراء في 10 وتعادال 

8 مرات.
ويأمل اجلهاز الفني للكويت 
بقيادة البرازيلي ارثر ومساعده 
محمد عب���داهلل جتاوز خصمه 
العنيد الليلة ومواصلة طريقه 
نحو حصد اح���د االلقاب التي 
يناف���س عليه���ا هذا املوس���م، 
واألبيض مي���ر بأفضل حاالته 
البدنية والنفس���ية فهو مازال 
الدوري  متربعا على ص���دارة 
برصيد 40 نقطة وميتلك املفاتيح 
الق���ادرة على ادارة كفة املباراة 

كيفما يشاء.
ويفتق���د االبيض في مباراة 
اليوم مهاجمه البرازيلي كاريكا 
ومدافعه فهد ع���وض لاليقاف 
القناص علي  كما يفتقد جهود 
الكندري لالصابة، اال ان اجلهاز 
الفني قد اتخذ االحتياطات الكفيلة 
بسد غيابهم معتمدا على تألق 
العماني اسماعيل العجمي وخبرة 
بشار عبداهلل في املقدمة، اضافة 
الى احلركة الدؤوبة للبرازيلي 
روجيرو مبعاونة النشط ناصر 
القحطاني واملخضرم وليد علي، 
الى جوار خبرة جراح العتيقي. 
وم���ن املتوق���ع ان يعتمد آرثر 
على تنويع الهجوم من العمق 
واالط���راف في محاول���ة لفك 
شيفرة خط الدفاع املتوقع من 

اجلهراء.
وكان الكوي���ت قد تأهل الى 
الدور نصف النهائي بعد ان تغلب 
في الدور التمهيدي على الساملية 
3 � 0 وتخطى اليرموك في الدور 

ربع النهائي 3 � 0.

معنويات عالية للجهراء

وعلى اجلبهة االخرى يدخل 
ابناء اجلهراء املباراة مبعنويات 
عالية بعد ان متكنوا من ازاحة 
الس���احل في الدور األول 3 � 1 
ثم تخطى كاظمة في الدور ربع 
النهائي 1 � 0، وهو االمر الذي قد 
يشجعهم على تكرار ذلك اليوم، 
فالفريق الذي يقوده البوسني 
زياديت���ش ومس���اعده احم���د 
عبدالكرمي ميتلك اسلحة مؤثرة 
كالبرازيليني انطونيو توبانغو 
وانطونيو ويلسون واملغربيني 
ربيع هوبري ويونس قاس���ني 
ومجموعة من النجوم احملليني 
في مقدمتهم الدولي عادل حمود 
واحمد ح���واس ومحمد دهش 
وعبدالرحمن السربل وصالح 
ندا واحلارس سطام احلسيني، 
ويفقد الفري���ق جهود القناص 
س���عد نزال لاليقاف، واليزال 

الدرجة االولى  متصدرا لفريق 
ب� 31 نقط���ة ينافس بقوة على 

التأهل للدوري املمتاز.
املتوق���ع ان يلج���أ  وم���ن 
زياديتش الى اغالق املنافذ عبر 
ايجاد اكبر عدد من الالعبني في 
منطقة املناورات واالعتماد على 
الهجمات املرتدة السريعة لدهش 
وويس���لون والتس���ديدات من 
خارج املنطقة للمتمكن انطونيو 
الى  الفريق  توبانغو وسيعمد 
تهدئة اللعب في الربع الساعة 
االولى منعا من وصول خصمه 
الى مرماه واس���تدراجه نفسيا 
وبدنيا قب���ل ان يتحرر العبوه 
 واالنطالق نحو املساحات الشاغرة

بغية احراج العميد ويقود املباراة 
الدولي االماراتي فريد علي. 

الجهراء الكويت

6:40
الكويت الرياضية

قال العب وس��ط اجلهراء ع��ادل حمود اننا 
نحت��رم الكوي��ت كفريق كبي��ر ومتصدر 
الدوري، لكننا في الوقت نفسه ال نخشاه، وهذه 
مباريات كؤوس ال تعترف بالتاريخ وال بالنتائج، 

والعبون��ا عقدوا العزم على الف��وز والتأهل الى 
املب��اراة النهائية خصوص��ا اننا منتل��ك الروح 
املعنوية العالية بعد عودتنا لصدارة دوري الدرجة 

االولى، وفريقنا ال يعاني من اي غياب.

اك��د الظهي��ر االمي��ن للكوي��ت احمد 
الك��ؤوس مباري��ات  ان   الصبي��ح 

ال تعت��رف بحج��م الفري��ق، واجله��راء ال 
يستهان به فهو متصدر دوري الدرجة االولى 
واس��تطاع احراج كاظمة وتغل��ب عليه، كما 

ان من حقه التطلع واملنافس��ة، لكننا نواجه 
فريقا يس��عى دائما الحترام كل الفرق ولن 
 يتنازل عن طموح��ه في حتقيق االلقاب هذا

املوس��م، واملب��اراة 90 دقيق��ة نتيجتها ملن 
يستثمر الفرص.

حمود: نحترم الكويت وال نخشاه

الصبيح: الكؤوس ليس فيها كبير وصغير

منطاد األمير في بطولة كأس جنوب أفريقيا

الفضلي: تايكوندو النصر على ما يرام
أكد مدير لعبة التايكوندو في النصر سعد 
الفضلي ان فريقه لم يبتعد عن الصدارة باحتالله 
للمركز الثالث في كأس التفوق، األمر الذي يؤكد 
سير خطة العمل املوضوعة منذ بداية املوسم 

لتسيير أمور الفريق على ما يرام.
وقال الفضلي: عملنا منذ انطالق املوسم على 
توفير جميع االحتياجات واملتطلبات التي تضمن 
للفرق حتقيق نتائج ومراكز متقدمة تلبي جميع 
الطموحات واآلمال من خالل التعاقد مع املدرب 
األردني توفيق نويصر الذي عمل نقلة نوعية 
على أداء الالعبني، لكنه لم يس���تمر في عمله 

بس���بب مطالبات االحتاد البحريني للعبة به، 
خصوصا انه سبق له االشراف على املنتخبات 

البحرينية وحقق معهم نتائج مميزة.
واض���اف النص���ر بط���ل كأس التفوق في 
العشر املاضية،  الس���نوات  التايكوندو خالل 
واحتالل الفري���ق للمركز الثالث في هذا العام 
ال يعني وجود خلل أو تراجع في االداء، مادام 
متواجدا بني الفرق الثالث���ة األولى، مؤكدا ان 
النادي يسعى لتدعيم اجلهاز الفني بالتعاقد مع 
املدرب سمير عبدالفتاح لتولي تدريب املراحل 

السنية.

الس���مو، كما يقوم  لصاحب 
الفريق بتوجيه الدعوة للفرق 
املشاركة حلضور بطولة كأس 
منطاد صاحب السمو األمير في 
نسخته الثانية التي يتنافس 
عليها افضل وأمهر الطيارين في 
أوروبا والعالم واملقرر اقامتها 
في أغسطس املقبل مبدينة أيلك 
الپولندية وذلك ملا حتمل هذه 
البطولة من معان كبيرة هادفة 
على صعيد التالحم والتواصل 

الدولي.

صباح األحمد للفريق من حرص 
كبير على دعم جميع األعمال 
التي ترمي خلدمة الكويت في 
جميع احملافل الدولية وجعل 
علمها عالي���ا خفاقا كان وراء 
املمي���ز لفريق  النج���اح  هذا 
منطاد صاحب السمو األمير 

في مسيرته الدولية.
وأضاف: ان الفريق سيستثمر 
التعريف  هذه املش���اركة في 
بالنجاحات التي وصلت اليها 
الكويت بفضل القيادة الرشيدة 

تلقى فريق منطاد الكويت 
دعوة خاصة من رئيس اللجنة 
املنظمة لكأس جنوب أفريقيا 
الدولي للطيران باملنطاد فلستي 
كليج حلضور الفريق البطولة 
اقامتها  األفريقي���ة واملق���رر 
أواخر الشهر اجلاري مبدينة 
جوهانسبورغ ومبشاركة عدد 
من الف���رق العاملية وذلك من 
خالل مشاركة الفريق مبنطاد 

صاحب السمو األمير.
وأع���رب رئي���س منط���اد 
الكابنت  صاحب السمو األمير 
طيار عبدالعزيز املنصوري عن 
شكره لرئيس اللجنة املنظمة 
الدولي  أفريقيا  لكأس جنوب 
للطيران باملنطاد على دعوتها 
املميزة للفريق حلضور هذه 
البطولة الدولية، مشيرا الى ان 
شخصية صاحب السمو األمير 
الدولية حتظى باهتمام كبير 
في الوسط الرياضي بجنوب 
أفريقيا ومل���ا يكن له املجتمع 
األفريقي لش���خص س���موه 
الكرمي من تقدير واحترام كبير 
 لدعمه الكبير في مد جس���ور

التواصل بني الكويت وجنوب 
أفريقيا.

ومن جهته، قال موسى مال 
اهلل مدير منطاد صاحب السمو 
األمي���ر ان الدعم الكبير الذي 
تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صورة صاحب السمو األمير على املنطاد

موسى مال اهلل


