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مركز سلطان يطرح »عرض كأس العالم« األهلي يقضي على آمال الزمالك في الكأس

ولفت إلى أن تفاعل زبائن مركز 
س����لطان كان جليا مع العروض 
املرتبطة باألحداث وس����عادتهم 
باجلوائز العديدة وتقديرهم جلهود 
مركز سلطان الدائمة في احلفاظ 
على والء عمالئه، مشيرا إلى أن 
بطاقة TSC Rewards متوافرة مجانا 
في مختلف فروع مركز سلطان 
وتعم����ل تلقائيا ومباش����رة بعد 

توقيع طلب احلصول عليها.

املهم����ة واملعروفة في  التجارية 
الكويت.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس 
التنفي����ذي لقط����اع التجزئة في 
مركز سلطان عبد السالم بدير، إن 
مركز سلطان »سيستمر في إقامة 
مثل هذه العروض التش����جيعية 
بالتعاون مع الش����ركاء الدائمني 
واملوردي����ن وذل����ك لإلعراب عن 

تقديره لوالء عمالئه«.

يسعى مركز سلطان وباستمرار 
امتنانه لوالء  التعبير ع����ن  إلى 
زبائن����ه الكرام عبر مش����اركتهم 
املناسبات املميزة بتقدميه عروضا 
قيمة، ويسر املركز ومبناسبة كأس 
العالم لكرة القدم 2010 اإلعالن عن 
»عرض كأس العالم« الذي بدأ في 
19 مايو ويستمر حتى 10 يوليو 
املقبل، حيث يخص العرض حاملي 
بطاقات TSC Rewards، وأعضاء 
برنامج »والء العمالء«، ويخولهم 
ربح هدايا ثمينة وفورية مقابل 
كل 50 دينارًا مشتريات من مركز 

سلطان الساملية وشرق.
ويفوق مجم����وع جوائز هذا 
الع����رض 15000 جائ����زة تضم 
تذاكر طيران، وشاشات مسطحة 
40، واش����تراكات بباقة اجلزيرة 
الرياضية لكأس العالم، ودعوات 
مجانية إلى سلسلة من أهم املطاعم 
في الكويت، وأصغر رس����يفرات 
في العال����م وغيرها من األجهزة 

اإللكترونية.
وقد أطلق »عرض كأس العالم« 
في مرك����ز س����لطان برعاية أهم 
الشركات، منها: اخلطوط اجلوية 
الكويتية، Humax – NHE، بيبسي، 
هيرشيز، الرفاعي، شركة مطاعم 
ج����ود فود، وعدد م����ن العالمات 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
أخرج االهل����ي غرميه التقليدي الزمالك من دور 
ال� 16 في مسابقة كأس مصر لكرة القدم بفوزه عليه 

3-1 على ستاد القاهرة الدولي.
وقضى األهلي على آمال واحالم منافسه العنيد 
الزمالك في إحراز أي لقب باملوسم احلالي حيث 
خ���رج الزمالك صفر اليدين من بطولتي الدوري 
والكأس بعدما كان املدير الفني للزمالك حس���ام 
حسن قد توعد االهلي في لقاء الكأس، وبأنه سيفوز 
على االهلي، وكان ذلك عقب املباراة السابقة التي 
انتهت بالتعادل 3-3 في الدوري، ولكن ما حدث 
ان االهلي هو الذي أكد تفوقه على الزمالك أمس 
األول وهو الفوز الذي أك���د االحصائية القدمية 
جدا، وهي ان الزمالك ل���م يتمكن من الفوز على 
االهلي خ���الل نصف قرن، كلما التقيا في بطولة 
الكأس، وكان آخر ف���وز للزمالك على االهلي في 

الكأس عام 1959.
وأكمل االهلي بهذا الفوز عقد دور الثمانية، كما تأهل 
بتروجيت بفوزه على مضيفه الرباط واألنوار 0-2، 

بينما سحق إنبي مضيفه بترول أسيوط بخماسية 
نظيفة وتغلب االنت����اج احلربي على اجلونة 2-4 
بضربات اجلزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت األصلي 
بالتعادل 1-1 والوقت اإلضافي بالتعادل 2-2. ويلتقي 
االس����ماعيلي مع االحتاد السكندري واملقاولون مع 
حرس احلدود غدا السبت في دور الثمانية، كما يلتقي 
االنتاج احلربي مع انبي، واالهلي مع بتروجيت األحد. 
وأعاد املدير الفني لألهلي حسام البدري الفضل في 
اكتس����اح الزمالك للضغط الذي فرضه على الفريق 

األبيض في وسط امللعب.
وأوضح البدري عقب املباراة التي انتهت لصالح 
فريقه »فرضنا ضغطا كبيرا على الزمالك حتى تصبح 
لنا الكلمة العليا في الهجوم، وهو ما حتقق بوضع 

ثالثي ارتكاز في الوسط«.
وكان الزمال����ك البادئ بالتس����جيل في الدقيقة 
األولى بهدف حس����ني ياسر ولكن األهلي رد بقسوة 
وس����جل ثالثة أهداف حملت توقيع العبيه شريف 
عبدالفضي����ل ومحمد فضل ومحم����د أبو تريكة في 

الدقائق 17 و38 و52.

العب األهلي شهاب الدين أحمد ينفرد بحارس الزمالك عبدالواحد السيد

املنسق العام للبطولة وليد الصقعبي مع الوفد السعودي صراع على »القرص املطاطي« في مباراة اإلمارات وعمان

العميد ركن زايد عبداهلل يسلم كأس التفوق العام

الرامي مشفي املطيري في مشاركات سابقة

عرض كأس العالم بدأ في مختلفة فروع مركز سلطان

اقالة بلليغريني.. ومورينيو قادم

األسرة الرياضية تفقد حسن ناصر

مانشستر سيتي يطارد العبي »الملكي«

»يويفا« يختار مستضيف »يورو 2016«

أعلن رئيس نادي ريال مدريد االس���باني لكرة القدم فلورنتينو 
بيريز اقالة املدرب التشيلي مانويل بلليغريني من منصبه.

 وأكد بيري���ز بعد اجتماع ملجلس ادارة الن���ادي امللكي ان ريال 
مدريد س���يعني البرتغالي جوزيه مورينيو في منصب املدرب خلفا 

لبلليغريني بعد ان ينهي االخير وضعه مع انتر ميالن االيطالي.
وقال بيريز »ادارة ريال مدريد تؤكد انتهاء مرحلة مانويل بلليغريني 
كمدرب وستعني جوزيه مورينيو بعد حل وضعه التعاقدي مع انتر 
مي���الن«. واضاف »مورينيو هو احد افضل املدربني في العالم ان لم 
يكن االفضل، وسيعطي قيمة كبيرة لعناصر الفريق اهم بكثير مما 

نحن عليه اآلن«.

فقدت االسرة الرياضية احد ابرز ابنائها العب املنتخب الوطني 
والنادي العربي حس���ن ناصر، الذي وافت���ه املنية في العاصمة 
الفرنسية باريس بعد ان كان يتلقى العالج هناك، وسيصل جثمانه 

الى البالد في غضون اليومني املقبلني.
وحلس���ن ناصر تاريخ حافل في الوسط الرياضي سواء كان 
العبا في صفوف االزرق او العربي، أو مدربا للمنتخب العسكري، 
او اداريا وكان حسن ناصر أيضا نائبا لرئيس احتاد الكرة خالل 

فترة الشهيد فهد االحمد.
رحم اهلل الفقيد وأدخله فس���يح جناته، وأله���م أهله الصبر 

والسلوان، انا هلل وانا اليه راجعون.

يهتم نادي مانشستر سيتي االجنليزي بالتعاقد مع اكثر من العب 
م���ن صفوف ريال مدريد أبرزهم األرجنتيني���ان غونزالو هيغوين 
وغاغو والهولندي رافائيل ڤان در ڤارت كما تؤكد صحيفة »ماركا« 
االسبانية في عددها الصادر أمس. وكشفت الصحيفة ان مانشستر 
س���يتي أرسل موفدين من قبله الى العاصمة االسبانية للدخول في 
مفاوضات لضم هيغوين وغاغو مقابل مبلغ مقداره 50 مليون يورو. 
وأضافت الصحيفة اسم ڤان در ڤارت الذي يهتم بالتعاقد معه مدرب 

مانشستر سيتي االيطالي روبرتو مانشيني.

يعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم اليوم اسم الدولة املضيفة لنهائيات 
بطول����ة كأس األمم األوروبي����ة املقررة عام 2016 والت����ي تتنافس على 

استضافتها كل من إيطاليا وفرنسا وتركيا.
وتشهد مدينة جنيڤ السويسرية اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية ل� 
»يويفا« الختيار الدولة املضيفة وذلك بعد مشاهدة العرض األخير لكل 
من امللفات الثالثة صباحا على أن يعلن رئيس االحتاد االوروبي الفرنسي 
ميشيل بالتيني اسم الدولة الفائزة بحق االستضافة في احلادية عشرة 

صباحا بتوقيت غرينتش.

اإلمارات تسحق ُعمان في اليوم الثاني لخليجي هوكي الجليد

فاز املنتخب االماراتي املرشح 
االقوى للفوز بلقب كأس اخلليج 
االول لهوكي اجلليد على منتخب 
سلطنة عمان بنتيجة 11 - 0 بفارق 
اخلب����رة، وجنح كاب����ن املنتخب 
االماراتي احمد املزروعي في قيادة 
فريقه الى الفوز واعطاء الفرصة 
لكل الالعبني في املشاركة لكسب 
االحتكاك قب����ل املواجهة املرتقبة 
م����ع منتخب الكويت في آخر ايام 
البطول����ة الت����ي س����تحدد هوية 

البطل.

وعلى الرغم من فوز املنتخب 
االماراتي، اال انه واجه فريقا جيدا 
من شباب السلطنة تبادلوا الهجمات 
في اوق����ات كثيرة من عمر اللقاء، 
لكنهم افتقدوا الى النهاية اجليدة 

للهجمات وترجمتها الى اهداف.
وقال مدير فريق السلطنة قاسم 
بن طالب البرعي ان فريق السلطنة 
استفاد من املشاركة وانه يعرف 
جيدا قوة املنتخب االماراتي وهدفنا 
االساسي كس����ب اخلبرة من هذا 
التجمع اخلليجي، وس����نحت لنا 

العديد من الفرص وبادلنا املنتخب 
االماراتي الهجمات، اال اننا اضعنا 
كل الفرص ونأمل في تقدمي االفضل 
في املباريات املقبلة وحتقيق الهدف 

االكبر واالسمى من املشاركة.
وقال جنم املنتخب االماراتي 
وكابن الفريق احمد املزروعي ان 
اللقاء كان سهال لفريقنا واكثرنا 
من التغييرات العطاء كل الفريق 
الفرصة في املشاركة ونعرف 
املنتخب  ان لقاءنا م���ع  جيدا 
الكويتي هو لقاء القمة والبطولة 

ونستعد له من اآلن.
وفي ب����ادرة طيبة من اللجنة 
املنظمة العليا، قام الرئيس الفخري 
الشيخ جابر البندر بتكرمي العب 
املنتخ����ب الكويتي احمد العجمي 
والعب السعودية حسام الصويغ 
ومنحهما كأسي افضل العبني في 
لقاء الكويت مع السعودية، ومتنى 
لالعبني املزيد من التفوق، واضاف 
ان بادرة التكرمي ستستمر عقب كل 
مباراة لتشجيع الالعبني واعطائهم 
احلافز للتفوق وبذل اقصى جهد 

طوال ايام البطولة.
وفي لقاء مع اللجنة االعالمية، 
قال رئيس الوفد السعودي هاني 
بن محم���د ميان���ي ونائبه بندر 
العصيم���ي ان اللعبة تأسس���ت 
باململكة في 2003، وهي في طريق 
الهواية، وان املشاركة كانت من 
اجل اجناح البطولة ودعم رياضة 
هوكي اجلليد التي تنتشر بسرعة 
في املنطقة واحلرص على والدة 
بطولة اخلليج االول���ى، وانهما 
يهدي���ان املش���اركة والظه���ور 

مبظهر مشرف الى راعي الرياضة 
السعودية صاحب السمو االمير 
سلطان بن فهد ونائبه االمير نواف 
بن فيصل ويأمالن في دعم رياضة 
الهوكي لالرتق���اء بهذه الرياضة 
ان  الشتوية، واضاف العصيمي 
اعمار العبي السعودية صغيرة 
وامامه���م املس���تقبل، وان النية 
موجودة للمش���اركة في االلعاب 
اآلسيوية متى توافرت االمكانات، 
واضاف ان الفريق حتت مسمى ناد 

مركز آيسلندا اي مركز الثلج.

البندر يكرم أفضل العبين في مباراة الكويت والسعودية

الحرس الوطني يختتم موسمه الرياضي

برعاية وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي 
وحضور نائب وكيل احلرس الوطني العميد الركن 
زايد عب����داهلل أقيم في النادي الصحي مبعس����كر 
الصمود حفل ختام املوسم الرياضي، وقد كرم نائب 
وكيل احل����رس الوطني جميع الوحدات الفائزة في 
املسابقات الداخلية وقام بتوزيع اجلوائز والكؤوس 
التي تنافست عليها وحدات احلرس الوطني طوال 

املوسم الرياضي.
كما شهد العميد الركن زايد عبداهلل خالل احلفل 
املباراة النهائية في دوري الضباط للحرس الوطني، 
حيث متك����ن فريق الضب����اط )ب( من حصد كأس 
البطولة اثر تغلبه على فريق الضباط )أ( بخمسة 
أهداف مقابل هدف. وألقى نائب وكيل احلرس الوطني 

كلمة عبر فيها عن سعادته البالغة مبا حققه رجال 
احلرس الوطني من متيز وتفوق في مختلف األلعاب 
الرياضية مما يعكس كفاءة رجال احلرس الوطني في 
شتى املجاالت وقدرتهم على حتمل املسؤولية وحثهم 
على مواصلة اجلهد والعطاء لالستمرار في حتقيق 
االجنازات، مشددا على أهمية الرياضة ودورها الفعال 
في رفع كفاءة منتس����بي احلرس الوطني وتطوير 
قدراتهم البدنية تنفي����ذا لتوجيهات القيادة العليا 
ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس احلرس 
الوطني ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد ووكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي 
في ظل القيادة الرشيدة. هذا وقد حضر احلفل كبار 

القادة والضباط باحلرس الوطني.

6 رماة يتأهلون إلى التصفيات النهائية لبطولة األمير للرماية
صراع محموم بين المتنافسين في مختلف المسابقات

يساهم بقوة في رفع وتطوير 
مستوى هذه الرياضة، مشيرا 
الى تشرف نادي الرماية بتنظيم 
بطولة سنوية حتمل اسم سموه 
الرماة  أبناؤه  يتنافس خاللها 
للحصول على لقب هذه البطولة 

الغالية.
وأك���د أن االجن���ازات التي 
الكويتية  الرماي���ة  حققته���ا 
م���ا كانت لتتحق���ق لوال دعم 
صاحب الس���مو األمير الدائم 
الرماة ماديا ومعنويا  ألبنائه 
وأن توجيهات سموه كان لها 
األثر الكبير ف���ي حتقيق تلك 
االجنازات، وفي ختام تصريحه 
متنى بوطيبان جلميع املشاركني 
التوفيق والنجاح وان يستثمر 
الرماة اجلهود التي قاموا ببذلها 
لنيل ش���رف حمل هذه الكأس 

الغالية.
وقال بوطيب���ان ان اللجنة 
املنظمة للكأس قامت بتوجيه 
الدعوة حملبي ومنتسبي الرماية 
الكويتية واجلمهور ملشاهدة 
األنشطة حيث ان أبواب مجمع 
ميادين الشيخ صباح األحمد 
االوملب���ي للرماي���ة مفتوحة 
للجمهور وعشاق رياضة الرماية 

ملتابعة املسابقات.

 تدخ���ل بطول���ة صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد السنوية الكبرى للرماية 
الثال���ث، فيما يواصل  يومها 
الرماة والراميات في مختلف 
املسابقات التنافس احملموم على 
 تسجيل أسمائهم وأسمائهن في
لالبط���ال  الش���رف  الئح���ة 

املتوجني.
وفي أجواء بطولة صاحب 
السمو األمير شهدت املسابقات 
في يومها االول تنافسا شديدا 
بني أبطال رماي���ة الدبل تراب 
مبش���اركة الش���يخ جمعة آل 
مكت���وم رام���ي احت���اد دولة 
االم���ارات العربي���ة املتح���دة 
الوطني  الش���قيقة ومنتخبها 
حيث تأهل كل من الرماة: الرامي 
مش���في املطيري، الرامي فهيد 
الديحاني، الرامي س���عد الفي، 
الرامي  العفاسي،  الرامي حمد 
جراح الشويعر، الرامي الشيخ 
جمع���ة آل مكتوم من اإلمارات 
إلى التصفيات النهائية لتحديد 

املراكز الثالثة األولى.
ولم تختلف مسابقات الدبل 
تراب عن مثيالتها من املسابقات 
حيث تنافست راميات النادي مع 
راميات احتاد الشرطة الرياضي 

في رماية السكيت والتراب على 
75 هدفا متهيديا وتستكمل باقي 
هذه املسابقات اليوم حيث يتم 
حتديد الفائزات الثالث األوائل 
في كل مس���ابقة، كما يش���هد 
ايضا املس���ابقات النهائية في 
الرصاص وهي  رماية أسلحة 

مسابقة املسدس احلر 50م رجال 
والبندقية 10م رجال وسيدات 
ومس���ابقة رماية املسدس 10م 
سيدات ومسابقة رماية القوس 

والسهم لفئة الناشئني. 
وأش���اد أم���ني الصن���دوق 
بنادي الرماية الرياضي عيسى 

بوطيب���ان بالدعم الال محدود 
الذي يوليه صاحب السمو األمير 
الرماية وتش���جيعه  لرياضة 

املستمر للقائمني عليها.
وقال بوطيبان ان ما يوليه 
صاحب السمو األمير من رعاية 
واهتم���ام ألبنائه رماة النادي 

شعار مركز سلطان

استقالة مشرف »يد الصليبخات«
حامد العمران

علم���ت »األنباء« ان مش���رف الفريق االول لك���رة اليد بنادي 
الصليبخات خليفة خاطر قدم اس���تقالته امس الى مجلس ادارة 
النادي بناء على انسحاب فريقه من لقائه امس االول امام الكويت في 
بطولة كأس االحتاد ال� 42 وذلك لعدم احضار بطاقات الالعبني التي 
ُنسيت في النادي. مما دعا مراقب املباراة خلف العنزي الى تطبيق 
الالئحة بإعطاء الفريق فرصة 15 دقيقة الحضار البطاقات وهو ما 

لم يحدث لتحتسب نتيجة املباراة لصالح الكويت 10 � 0.
ويعتبر موقف مش���رف الصليبخات خاطر ش���جاعا لتحمله 

املسؤولية الكاملة عن هذا اخلطأ غير املقصود.

أمان ونايف اجتمعا مع عاشور في العربي
تواج���د العبا منتخبنا الوطني لكرة الق���دم طالل نايف وحمد 
أمان في النادي العربي أول من أمس وعقدوا اجتماعا س���ريعا مع 
 مسؤول ملف التعاقدات اجلديدة جاسم عاشور لبحث إمكانية ضمهم
ل� »األخضر« في املوس���م املقبل. ويسعى العربي للظفر بخدمات 
العب النصر طالل نايف والعب التضامن حمد أمان لتدعيم صفوف 
الفريق في املوس���م اجلديد، ووصلت مفاوضات للمراحل النهائية 

بانتظار موافقة رئيسا الناديني.


