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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يستقبل الشيخة نعيمة األحمد ومدير الهيئة باإلنابة عصام جعفر وفريق البولينغ للسيدات

عصام جعفر يتسلم درعا تذكارية من مشاري الظفيري

صاحب السمو يستقبل نعيمة األحمد وفريق البولينغ للسيدات
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في قصر السيف صباح 
أمس رئيس جلنة املرأة والرياضة باللجنة األوملبية الكويتية الش����يخة نعيمة 
األحمد يرافقها فريق البولينغ للس����يدات، وذلك مبناسبة حصولهن على املركز 

األول في البطولة العربية اخلامسة للبولينغ والتي أقيمت في القاهرة.
هذا وقد هنأهن س����موه بالفوز، متمنيا له����ن دوام التوفيق والنجاح خلدمة 

الوطن العزيز ورفع رأيته في مختلف احملافل اإلقليمية والدولية.
وحضر املقابلة مدير عام هيئة الشباب والرياضة بالوكالة عصام جعفر.

من جهته، ثمن مدير عام الهيئة العامة للش����باب والرياضة باإلنابة، عصام 
جعفر مبادرة صاحب الس����مو االمير الش����يخ صباح األحمد األبوية الس����امية 

باستقباله الوفد.
وقال جعفر ان صاحب السمو عودنا على حرصه واهتمامه الدائم واملتواصل 
باس����تقبال أبنائه الشباب وتقديره املستمر الجنازاتهم املتميزة التي يحققونها 
في البطوالت اخلليجية والعربية والعاملية لرفع اسم الكويت عاليا في مختلف 

احملافل الرياضية.
كما ثمن جعفر الدعم الكبير لس����مو األمير لضمان مشاركة املرأة الكويتية 

وتشجيع إسهاماتها في مسيرة الرياضة الكويتية.
كما أشاد جعفر باجلهود الرائعة التي تبذلها الشيخة نعيمة األحمد وسعيها 
لتذليل العقبات التي تواجه مس����يرة الرياضة النس����ائية في الكويت واالرتقاء 
مبس����تواها الفني  واختتم جعف����ر تصريحه، قائال ان الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة ومن منطلق القيام بواجباتها جتاه تطوير احلركة الرياضية بشكل 
عام ورياضة املرأة بوجه خاص ال تتوانى في تقدمي الدعم واملس����اندة وتوفير 
اإلمكاني����ات املادية والفنية للنهوض برياضة املرأة الكويتية وترجمة تطلعات 
القيادة السياس����ة العليا إلى أرض الواق����ع، متمنيا  للمرأة الرياضية املزيد من 

اإلجنازات والبطوالت في امللتقيات املقبلة.

الجودو أول وثاني »الخليجية«

جعفر يشيد بإنجازات الظفيري 

»تنظيمية« الشايع 
تضع اللمسات األخيرة 

22 الجاري قرعة »خليجي 20«

األشبال يتصدرون »الخليج للمبارزة«

تعقد في التاس����عة من مساء اليوم اللجنة املنظمة لدورة الشايع 
الرمضانية احلادية عش����رة لكرة الصاالت اجتماعا برئاس����ة هشام 
الشايع وأسعد عبدالهادي نائب الرئيس ود.محمد خليل مقرر اللجنة 
وطارق الشايع مقرر اللجنة املالية، وذلك لالطالع على آخر اخلطوات 
التي قامت بها اللجان العاملة للدورة لوضع اللمس����ات األخيرة قبل 
االفتتاح الرسمي للبطولة التي ستقام أول شهر رمضان املبارك حتى 
نهايته مبش����اركة 64 فريقا، حيث س����تقام البطولة ألول مرة بنظام 
املجموعات وخوض املباريات ذهاب����ا وإيابا على صالة نادي كاظمة 
بالعديلية وس����تنقل مباريات الدورة على قناة سكوب مباشرة، كما 

ستقام بطولتان للمناطق والبراعم حتت 13 سنة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة املنظمة هش����ام الش����ايع ان اللجان 
العاملة تواصل العمل ليال ونهارا من اجل إجناح البطولة وظهورها 
بالشكل الالئق الذي يتناس����ب مع وضع وتاريخ الدورة والتي متتد 
لعامها احلادي عش����ر، وأشار الشايع إلى أن اللجنة املنظمة استقرت 
على جميع اخلطوات اخلاصة باالفتت����اح واخلتام، مؤكدا أن اللجنة 
املنظمة أعدت الكثير من املفاجآت التي تتزامن مع املنافس����ات سواء 
للجماهير التي دائما تشاهد وتتابع املباريات من داخل امللعب أو عن 
طريق املتابعة من خالل قناة سكوب التي ستنقل املنافسات مباشرة 

على الهواء.

أقر االحتاد اليمني لكرة القدم 
حتديد ي����وم 22 اجلاري كموعد 
إلجراء قرعة بطولة كأس اخلليج 
العربي في نس����ختها العشرين 
واملقرر إقامتها مبحافظتي »عدن« 
و»أبني« جنوب اليمن خالل الفترة 
)22 نوفمبر - 4 ديسمبر القادمان. 
اليمني  وقال أمني س����ر االحتاد 
د.حميد ش����يباني ف����ي تصريح 
إنه ستتم إجراءات  صحافي لها 
س����حب القرعة بحضور ممثلي 
جميع االحتادات املش����اركة في 
كأس اخلليج وكذلك ممثلون من 
مختلف االحتادات العربية لكرة 
القدم، مشيرا إلى أنه مت توجيه 

الدعوة لقيادات االحتادات الكروية 
في مختلف الدول العربية وكذلك 
االحتادان اآلسيوي والدولي لكرة 

القدم حلضور مراسم القرعة.
ووفقا ملا ه����و معمول به في 
مراسم سحب القرعة فإن جنوم 
الكرة ف����ي املنتخبات اخلليجية 
الستة والعراق سيشاركون في 
تلك املراسم، وكان اجتماع أمناء 
سر االحتادات اخلليجية الذي عقد 
مبدينة »عدن« يوم 18 من يوليو 
املاضي، قد أقر تثبيت إقامة بطولة 
خليجي عش����رين في اليمن إثر 
زيارتهم التفقدية ملنشآت خليجي 

عشرين.

أحرز العبو منتخبنا الوطني 
املراك����ز االول����ى في  لألش����بال 
منافس����ات اليوم الثاني لبطولة 
اخلليج للمبارزة املقامة مبدينة 
الدم����ام الس����عودية بحصولهم 
عل����ى 5 ميدالي����ات )3 ذهبيات 
وفضي����ة وبرونزية(. وقال أمني 
صن����دوق االحتاد ورئيس الوفد 
شاكر سناسيري في اتصال مع 

)كونا( امس  ان امليداليات الذهبية 
أحرزها حسني الفودري في سالح 
)االيبيه( وعبداللطيف احلميدان 
في )فلوريه( وعبداهلل الشمالي 

في )سابر(.
وامليدالي����ة الفضي����ة حققها 
ابراهي����م اخلضي����ر )ابييه( في 
حني كانت امليدالية البرونزية من 

نصيب محمد الزعابي )سابر(.

الكويت في »شاطئية« البحرين

نبيل يضع »يد« األبيض في مأزق

»عمومية اآلسيوي«  على هامش الكأس 

إطالق الموقع الرسمي للصليبخات

فاز املنتخب الوطني للناشئني باملركزين االول في مسابقة الدوري 
والثاني في مسابقة الفردي ضمن بطولة اخلليج للجودو التي اختتمت 

منافساتها في مدينة )اخلبر( السعودية امس.
 وقال أمني صندوق احتاد اجلودو والتايكوندو ورئيس الوفد بدر 
الشراد ان املنتخب حصل على امليدالية الذهبية ملنافسات الفرق تاله 
املنتخب السعودي ثانيا بالفضية واالماراتي ثالثا بالبرونزية. واضاف 
الشراد أن جميع العبي املنتخب السبعة املشاركني في املسابقة تناوبوا 
على املركزين االول والثاني في منافس����ات الفردي بحصولهم اجماال 
على 7 ميداليات بينها ذهبيتان و5 فضيات. اما امليداليتان الذهبيتان 
للناشئني فحققهما الالعبان محمد طه وجراح الظفيري بينما جاءت 
الفضيات من خالل مشاري املطيري وعبداهلل تقي ومحمد حمزة وكمال 
ميثم ومحمد املطيري. وكان منتخب األش����بال حقق السبت املاضي 
املرك����ز الثاني في البطولة ذاتها بثماني ميداليات بينها أربع ذهبيات 

ومثلها فضيات. ومن املقرر ان يعود الوفد الى البالد اليوم.

أش���اد مدير الهيئة العامة للش���باب والرياضة باإلنابة عصام 
جعفر باجناز متس���ابق الراليات مشاري الظفيري بحصوله على 
لقب البطل الذهبي الحتكاره بطوالت الراليات منذ عام 2004 إلى 
عام 2010م وفوزه بجميع البطوالت التي خاضها ورفع خاللها اسم 

الكويت في امليادين واحملافل الرياضية بجدارة.
وقال جعفر لدى استقباله البطل الظفيري ان الهيئة العامة للشباب 
والرياضة تدعم الرياضيني املتميزين وان الظفيري حقق اجنازا 

رياضيا في رياضة السيارات بجدارة طوال السنوات املاضية.
بدوره ثمن الظفيري اهتمام مدير عام الهيئة باإلنابة وبجميع 
العاملني بالهيئة على دعمهم ومساندتهم لرياضة السيارات الكويتية 
مما يسهم في حتقيق االجنازات في اخلارج، مشيرا إلى أنه أصبح 
ممثال للكويت في بطولة الش���رق األوس���ط للراليات بسبب هذه 
األلقاب التي حصل عليها متمني���ا التوفيق جلهود الهيئة العامة 

للشباب والرياضة في دعم رياضة السيارات.

قرر احتاد الكرة املشاركة في البطولة اخلليجية الشاطئية التي 
تس���تضيفها البحرين في أكتوبر املقبل. وذكرت مصادر أن جلنة 
الصاالت والشواطئ باالحتاد ستعقد اجتماعا خالل األيام القادمة 
ملناقشة العديد من األمور أهمها اختيار اجلهازين اإلداري والفني 
ملنتخب الشواطئ كما سيتم اختيار الالعبني الذين سيمثلون منتخب 

الكويت في البطولة اخلليجية الشاطئية بالبحرين.

حامد العمران 
وضع مدرب فريق حتت 14 
سنة لكرة اليد بنادي الكويت 
احمد نبيل ادارة اللعبة باألبيض 
في موقف محرج بعد ان اخطر 
مدير اللعبة قايد العدواني بعدم 
متكنه من االلتزام بالعقد املبرم 
بني الطرفني بسبب عدم موافقة 
جهة عمله على متديد إجازته، 
وهذا ما دفع العدواني الى سرعة 
البحث عن مدرب جديد إلنقاذ 
ما ميكن إنق���اذه قبل مغادرة 
فريق حتت 14 سنة الى معسكر 

خارجي في األس���بوع االخير من رمضان ليتم التعاقد مع مدرب 
جزائري يحتاج الى أس���بوعني للحضور ليكلف العدواني مدرب 
حتت 18 سنة اجلزائري رياض اوملان بتولي املهمة الى حني وصول 
املدرب اجلديد وانضمام فريق حتت 18 الى تدريبات الفريق االول. 
يذكر ان املدرب املصري نبيل حقق مع فريق حتت 14 سنة املركز 

الثاني في بطولتي الدوري والكأس.

أعل���ن االحتاد اآلس���يوي 
لكرة القدم عن انعقاد اجتماع 
اجلمعية العمومية لالحتاد في 
مدينة الدوحة يوم 6 يناير املقبل 
أي قب���ل يوم واحد من انطالق 
منافسات كأس آسيا 2011. جاء 
القرار بإجم���اع أعضاء املكتب 
التنفيذي بناء على اقتراح رئيس 
االحتاد القطري محمد بن همام 

رئيس االحتاد.
وس���تكون أب���رز النق���اط 
على ج���دول اجتماع اجلمعية 
العمومية العام املقبل انتخابات 
رئاسة االحتاد اآلسيوي وممثلي 
االحتاد ف���ي اللجنة التنفيذية 
لالحت���اد الدولي لك���رة القدم 
)فيفا(. وأوضح بن همام أن عقد 
اجتماع اجلمعية العمومية في 

يناير سيمنح الفرصة لالحتادات 
الوطنية األعضاء والبالغ عددها 
46 احتادا فرصة أن تكون جزءا 
من البطولة القارية األولى على 

مستوى املنتخبات الوطنية.
وقال بن همام »العام املقبل 
خالل كأس آسيا في قطر، ميكن 
أن نتوقع مشاهدة منافسة على 
أعلى مس���توى كما هي احلال 
ع���ادة في البط���والت العاملية 

الكبرى«.
وأضاف »هذه فرصة كبيرة 
بالنسبة لنا من أجل دعوة جميع 
الوطنية األعضاء  االحت���ادات 
كي تكون جزءا من هذا احلدث 
العظي���م، ال أعتقد أن هذا األمر 
حصل في املاضي، على األقل منذ 

تسلمي منصب الرئاسة«.

ن����ادي الصليبخات  اطل����ق 
موقعه الرس����مي على الش����بكة 
العنكبوتية بعد امتام االجراءات 
اخلاصة به وهو أول موقع رسمي 
للنادي حيث يشتمل على كافة 
االخبار والصور اخلاصة بفرق 
النادي واخب����ار مجلس االدارة 

واالنتقاالت.
 وقال املس����ؤول عن املوقع 
محمد طالل ان فكرة انشاء موقع 

خاص اسوة ببقية االندية كانت 
تراودنا منذ فترة طويل ملا لهذا 
املوقع من اهمية كبرى في نشر 
اخبار النادي وقد حتقق هذا االمر 
بجهود املخلصني من ابناء النادي 
وعلى رأسهم رئيس مجلس االدارة 
د. مس����اعد الكريباني الذي ذلل 
العقبات امام هذا املشروع. واملوقع 
الرسمي لنادي الصليبخات هو: 

.»www.sulaibikhatclub.com«

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
اقتن����ص األهلي ف����وزا غاليا م����ن أنياب 
اإلسماعيلي بهدفني مقابل هدف في اللقاء الذي 
جمع الفريقني على ستاد القاهرة الدولي في إطار 
مباريات املجموعة الثانية لدوري املجموعات 

لدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت املباراة في ش����وطيها متفاوتة بني 
الس����يطرة االهالوية وضغط االسماعيالوية، 
وجن����ح األهلي في وضع نفس����ه باملقدمة مع 
بداية الشوط الثاني عن طريق محمد طلعت، 
وحاول اإلسماعيلي فك الطالسم الدفاعية لألهلي 
واستطاع في ترجمة ذلك بالدقيقة 80 عن طريق 

محمد محسن أبوجريشة.
وشهدت الدقائق السبع األخيرة اعتراضا 
شديدا على املالي كوليبالي حكم املباراة الذي 
تغاضى عن ركلة جزاء لصالح أبوتريكة اعترض 
عليها االهالوية، واحلالة الثانية لإلسماعيلي 
بالهدف الثاني لوائل جمعة بالدقيقة 94 بعد 
إعاق����ة واضحة داخل املنطق����ة للمدافع أحمد 
خيري من قبل الصقر مما أشعل األمور، وأمر 
احلكم بطرد املدرب العام ل� »الدراويش« أحمد 
العجوز الذي دخل في مشادة كالمية حامية مع 

احلكم اعتراضا منه على الهدف االهالوي الثاني 
ال����ذي احرزه وائل جمعة. وبهذا الفوز الغالي 
يتقدم األهلي نحو املركز الثاني برصيد 4 نقاط 
منفردا به بعد تصدر شبيبة القبائل اجلزائري 
املجموع����ة الثانية برصي����د 6 نقاط واحتالل 
هارتالند النيجيري املركز الثالث برصيد نقطة 

واإلسماعيلي رابعا من دون نقاط.
ال����ى ذلك، يترقب االحت����اد األفريقي لكرة 
القدم )كاف( التقري����ر اخلاص باحلكم املالي 
كومان كوليبالي التخاذ ق����رارات رادعة ضد 
جتاوزات العبي »الدراويش« وجهازهم الفني 
أثناء املباراة والتي لن متر مرور الكرام بعد ان 

تقدم االسماعيلي باحتجاج رسمي ضده.
من جهة اخرى، أثبتت الفحوصات املبدئية 
الت����ي أجراها طبيب األهل����ي إيهاب علي على 
الثنائي أحمد فتحي وحس����ام عاشور العبي 
الفريق االحمر إصابة األول بشد في العضلة 
اخللفية واألخير بش����د في العضلة الضامة. 
كما كشف الفحص املبدئي عن احتماالت غياب 
الثنائي عن املباراة االفتتاحية التي سيخوضها 
االهلي في الدوري أمام احتاد الش����رطة يوم 

اجلمعة املقبل.

من جهة اخرى، متكن ضباط اإلدارة العامة 
ملباحث القاهرة من إلقاء القبض على شخصني 
بحوزتهما مواد مخ����درة قبل ترويجها خالل 

مباراة األهلي واإلسماعيلي.
وكان ضباط اإلدارة العامة ملباحث القاهرة 
برئاس����ة اللواء فاروق الشني مدير اإلدارة قد 
متكنوا من ضبط كل من املدعو محمد ع.ج )29 
سنة � فني بصريات( وبحوزته 10 غرامات من 
نبات البانغو املخدر و4200 جنيه، واملدعو جابر 
إ.ج »50 س����نة � سائق« مسجل خطر سرقات 
وبحوزته 10 غرامات من مس����حوق الهيروين 

املخدر و2200 جنيه.
من جهة ثانية، اعتذر مجلس إدارة االحتاد 
املصري للصحافيني واإلعالميني عن السابقة 
التي قام به����ا مجدي عبدالغني عضو مجلس 
اإلدارة إلعالنه قرارات مجلس اإلدارة اخلاصة 
مبوضوعي اجلمعية العمومية والالعب محمد 
ناجي »جدو« قبل انعق����اد املؤمتر الصحافي 

الذي أعلنت فيه قرارات املجلس.
وجاء في بيان صادر عن االحتاد املصري 
أن مجلس اإلدارة سيتخذ ما يراه مناسبا لعدم 

تكرار ذلك مستقبال.

األهلي يقتنص اإلسماعيلي و»الدراويش« يحتج ضد كوليبالي

أحمد نبيل

انطالق البطولة الخليجية لأللعاب المائية اليوم
تنطلق اليوم البطولة العشرون لأللعاب املائية لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية )السباحة والغطس( حتت رعاية 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، مبشاركة خمس دول خليجية 
اضافة الى الكويت هي: السعودية، قطر، االمارات، البحرين، سلطنة 
عمان. وقد اولى احتاد السباحة بقيادة الشيخ خالد البدر واخوانه 
في اعضاء مجلس االدارة أهمية كبيرة لهذه البطولة، وقد أكد البدر 
ان جتدد اللقاء اخلليجي هو تأكيد ألمور أهمها التعبير عن عمق 
الروابط وجتسيد املكانة التي وصلت إليها السباحة اخلليجية.  
وقد رحب البدر بالوفود املش����اركة في ه����ذا التجمع، مؤكدا انهم 
بني أهليهم وذويهم وأن مثل ه����ذه البطوالت تعمل على توطيد 
العالقات الشبابية بني أبناء اخلليج والعمل على تعزيزها والتي 

ارسى دعائمها قادة دول مجلس التعاون اخلليجي.
وأعرب البدر عن تقديره للجهود املبذولة من قبل اللجنة العليا 
املنظم����ة للبطولة لتقدمي أفضل صورة ع����ن البطولة واخراجها 
بأبه����ى حلة تليق بس����معة أبناء الكوي����ت وقدرتهم على تنظيم 
اقوى البطوالت. ومتنى البدر ان يواصل سباحونا هيمنتهم على 
املس����ابقات وان يطوروا من أرقامهم الشخصية قبل التفكير في 

الفوز بالبطولة، مؤكدا أن بطوالت اخلليج ساهمت كثيرا في رفع 
املستوى الفني للعبة في املنطقة.

وعلى صعيد املنافسات تنطلق في اخلامسة مساء اليوم وعلى 
احلوض االوملبي بالنادي العربي في منطقة املنصورية منافسات 
البطولة على ذهب وفضة وبرونز البطولة األغلى على مدى سبعة 

أيام بني ابطال السباحة والغطس واألكثر اجنازا في املنطقة.

طموح قطري

من جانبه أكد اداري الوفد القطري طالل االنصاري أن أبطال 
قط����ر في الس����باحة والغطس جاهزون خلوض غم����ار البطولة 
وقال اننا نتطل����ع حلصد العديد من امليدالي����ات امللونة والفوز 
بلقب البطولة، مش����يرا الى ان غطاس����ي قطر اقاموا معسكرا في 
الكويت حيث حضروا قبيل انطالق البطولة بأس����بوعني وسبق 

ذلك معسكر في هنغاريا.
وقال االنصاري كان بودنا ان تقام بطولة كرة املاء لكن انسحاب 
بعض الدول حال دون ذلك رغم ان فريقنا اس����تعد جيدا وحضر 

الى الكويت من اجل املشاركة.

العب الكويت فرج مديد متوجا بطال ملسابقة الوثب العالي

ذهبية لمديد في الوثب العالي في »األلعاب المدرسية«
بيروت ـ ناجي شربل

ادخل فرج مديد الكويت الئحة 
امليداليات الذهبية في ال�������دورة 
الرياضية العربي��ة املدرسي�������ة 
ال� 18 التي يستضيفها لبنان حتى 
5 اجلاري، بفوزه في مس���ابقة 
العالي عل���ى املضمار  الوث���ب 
الرئيسي في مدينة كميل شمعون 
الرياضية، مس���جال 2.05 متر، 
وهو تقدم وصيفه املصري عمر 
كاسب الذي حقق 1.91 متر، بفارق 
احملاوالت عن الس���وري رياض 

حلو.
اليوحة  فيما أضاف يعقوب 
ميدالي���ة فضية الى الكويت في 
سباق ال� 110 امتار حواجز، مسجال 
14.37 ثانية، وتاله مواطنه يوسف 
السعد الذي زاد رصيد الكويت 
البرونزيات مسجال 14.50،  من 
فيما فاز بالسباق السعودي نادر 

احمد احليدر مسجال 14.28.
واحتفظ���ت مص���ر بصدارة 
ترتي���ب الدول بعدم���ا اضافت 
ذهبيتني وفضيتني الى رصيدها. 
وكان الفتا احراز املغرب س���ت 
ميداليات توزعت بني ذهبيتني 
وثالث فضيات وبرونزية، وحقق 
لبن���ان فضية واحدة عبر ماريا 

رحمة في رمي الرمح.
فيما قفزت السعودية خمسة 
مراكز دفعة واحدة في الترتيب 
العام للميداليات، بعد أن حصدت 
ثالث ذهبيات في اليوم الثاني من 
مسابقة العاب القوى، هي األولى 
لها بعد فضي���ة وحيدة ومثلها 

البطولة في املباراة، بعدما كان 
لبنان متقدم���ا 17–6 قبل نهاية 

الشوط االول ب� 1.24 دقيقة.
وتصدرت السعودية واالردن 
الترتيب بثماني نقاط، في انتظار 
نتيجة لبنان وس���ورية. وعند 
االن���اث، يلتقي في الدور نصف 
النهائي، لبنان � اجلزائر، االردن 

� سورية.
وقد فازت آنسات لبنان على 
سورية 55–52، فيما فازت اجلزائر 
عل���ى االردن 4 4-34. وفي كرة 
الصاالت، احتفظ االزرق بصدارته 
بفوزه على العراق 6–3 )الشوط 
االول 1–1( في قاعة زايد بن سلطان 

برونزية. ودخلت اجلزائر منافسة 
عنيدة على مركز الوصافة بعدما 
رفعت رصيدها م���ن امليداليات 
الذهبية الى 14 بعد ثالث ذهبيات 
امس. واكتفت سورية صاحبة 
املركز الثاني بذهبية وبرونزية 
في العاب القوى املسابقة الوحيدة 

التي وزعت فيها ميداليات.
اال ان الالفت كان احلادث االول 
من نوعه في الدورة في مباراة كرة 
السلة للذكور بني لبنان وسورية 
التي تعطلت في شوطها االول في 
مجمع ميشال املر، اثر االعتراض 
على سلة احتس���بت ثم ألغيت 
وس���تنظر اللجنة املشرفة على 

اميل  الرئيس  آل نهيان مبجمع 
حلود الرياضي العس���كري في 
الدكوانة. سجل للكويت هاشم 
الرفاعي وخميس القارون وحمد 
الدريح )2( ويوسف الريشوي 
)2(. وللعراق منير علي وانور 

مهدي ومحمد ناصر.
اللبناني  وسيحرز املنتخب 
الذهبي���ة في حال ف���وزه على 
الس���عودية بف���ارق هدفني في 
مباراته في اجلولة االخيرة حيث 
سيتس���اوى مع الكويت بفارق 
االهداف، لك���ن االفضلية تصب 
في مصلح���ة لبنان لفوزه على 

االزرق 4-5.


