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»الخليج للتأمين« و»الخطوط الوطنية« ترعيان فريق »جي فورس« للسيارات
السالم وخليفة وليد املرزوق وطالل 
املضف وحمد الغامن وبدر الرشيدي 
وفيصل العثم����ان ونواف الغامن 
الرفاعي  القاضي ويوسف  وحمد 
وس����الم النصف ومحمد النصف 
بجانب األميركيني جيسن وتلوك 
وجيسن بالزلو واللبناني كريكور 
الى مشاركة  س����يتيان باالضافة 
نسائيه تتمثل في 9 فتيات متميزات 
لديهن موهب����ة كبيرة وإمكانيات 
عالية في القيادة وخوض السباقات 

في املستقبل القريب.
طموحات مقبلة

وتسعى شركة »جي فورس« 
القناع املسؤولني بتوفير أكثر من 
مضمار للس����باقات احمللية مثلما 
البحرين واإلمارات في  حدث في 
الفترة املاضية، كما تأمل الشركة في 
تقدمي مقترح للحكومة بتخصيص 
4 او 5 مواقع للخدمات الترفيهية 
للشباب من اجل تعلم القيادة اآلمنة 
وجتنب احلوادث. والعقبة ان الناس 
الذين خصصوا لهم االراضي لعمل 
مضمار لم ينفذوا هذه املش����اريع 
بعد.كما تطمح الشركة الى اضافة 
رياضة جديدة تدعم مبادئ القيادة 
اآلمنة وجتعل الشباب بعيدا عن 
س����باقات الس����رعة في الشوارع 
احمللية مما يتس����بب في حوادث 

الطرق.

واملتعة واملغامرة. وهناك من متكن 
من حتقيق ظهور بارز وأداء متميز 
ق����اده لتحقيق طفرة في س����باق 

السيارات مثل خالد املضف.
وعن شروط االنضمام للفريق 
ينبغي ان يتوافر لدى أي شخص 
يحب االنضمام لفريق »جي فورس« 
الطموح العالي واألخالق الطيبة 
وعشق الس����يارات وهواية قيادة 
املغام����رة كما  الس����يارات وحب 
ميكن ألي ش����خص ليس����ت لديه 
ثقة في قيادة السيارات االنضمام 
للدريفينغ كورس الكتساب الثقة 
وتعلم أبجدي����ات القيادة اآلمنة. 
الرفاعي بأن »جي فورس«  وأفاد 
الش����باب. والفريق  تدعم طموح 
الش����ركة والش����ركة متثل  ميثل 
الكويت وتدعم الش����ركة احلملة 
الوطنية ملنع الشباب من حوادث 
الشوارع وتقوم بتنظيم األحداث 
والس����باقات احمللية واخلارجية. 
وتهدف اكادميية »جي فورس« الى 
تأسيس فريق من الشباب احملترفني 
خلوض جتارب الس����باق ودعمه 

خالل البطوالت.
قائمة الشرف

يضم الفريق الش����يخ فيصل 
الصباح وخال����د املضف ومحمد 
اليوس����ف )وهم مالكو الش����ركة 
الش����يخ صباح  الثالثة( بجانب 

خارجية على نفقة الشركة اخلاصة 
من أجل إعداد س����ائقني محترفني 
تكون لديه����م القدرة على خوض 
الفترة  ف����ي  الدولية  الس����باقات 
املقبل����ة«. واضاف الرفاعي: جنح 
فريق »جي فورس« في إش����باع 
شغف عشاق رياضة السيارات ممن 
يتطلعون إلى املشاركة في خوض 
هذه التجرب����ة املثيرة واحلصول 
على رخصة املشاركة في املسابقات 
الدولية، وحتفل السباقات باإلثارة 

السيارات.وطموح الشركة توعية 
الكويت وأهلها ضد مخاطر القيادة 

غير اآلمنة.
وأوضح الرفاع����ي: »الننا في 
الكويت األوائل في رياضة السيارات 
على مس����توى اخلليج و70% من 
شبابنا يعشق سباقات السيارات 
لك����ن ينقصنا فق����ط اإلمكانيات 
وحلبات السباقات والدعم املادي 
واملعنوي مما يجعلنا مضطرين 
للسفر إلقامة معسكرات تدريبية 

الشركة الى النور حتت شعار »انها 
ليست مجرد قيادة للسيارات ولكنها 
أسلوب حياة«. وأصبحت حقيقة 
مؤكدة وواقعا ملموسا في الفترة 
املاضية وخصوصا بعد وجود نحو 

25 سائقا متميزا وهاويا.
وتعتبر ابرز أهداف وطموحات 
شركة »جي فورس« تعليم الشباب 
مبادئ القيادة اآلمنة واملس����اهمة 
في حمالت التوعية ضد احلوادث 
وإضاف����ة لعبة جدي����دة لرياضة 

طموحة من الش����باب عبر شبكة 
وجهاتنا ونحن سعداء وفخورون 

مبشاركتنا.
أهداف وطموحات الشركة

تأسست شركة »جي فورس« 
منذ نحو 4 سنوات وميتلكها الشيخ 
فيصل سالم الصباح وخالد علي 
املضف ومحمد صالح اليوس����ف. 
وبدأت الشركة من الصفر قبل ان 
تصل ملرحلة متقدم����ة، وظهرت 

»ج����ي فورس« يس����تعد خلوض 
معسكر إعداد وسباق للسيارات 

في لندن في ابريل املقبل.
شكر للرعاة

ووجه الرفاعي الش����كر ملمثلة 
ش����ركة اخلليج للتأمني عائش����ة 
العصفور لرعايتها السابقة لسائق 
احللب����ات األول في الكويت خالد 
املضف ف����ي بطولة االمارات لفئة 
»اجلي تي« وال����ذي توج باملركز 
الثالث كما توجه الرفاعي بالشكر 
ملدير العالقات العامة في اخلطوط 
القامس لدعمه  الوطنية جاس����م 

ورعايته للفريق في السباقات.
ومن جانبه����ا أكدت العصفور 
ان ش����ركة اخلليج للتأمني تهتم 
بالش����باب الكويتي ومن هنا كان 
االهتم����ام بفريق »ج����ي فورس« 
للسيارات الذي ميثل منوذجا مشرفا 

للشباب الكويتي الطموح.
ومن جانبه أعرب مدير العالقات 
العامة في اخلطوط الوطنية جاسم 
القامس عن س����عادة الشركة في 
املشاركة بهذا النشاط املهم، مشيرا 
الى ان اخلطوط الوطنية ال تألو 
جهدا في دعم ومساندة األنشطة 
الكويتي. وقال:  اخلالقة للشباب 
»رأينا في مساهمتنا اننا نستطيع 
ان نقدم قيمة إضافية تتواكب مع 
احلدث من خالل نق����ل مجموعة 

أحمد حسين
أقامت ش����ركة »جي فورس« 
للسيارات مؤمترا صحافيا مبقر 
الشركة باملنطقة احلرة للكشف عن 
الرعاة اجلدد وأهداف واستعدادات 
الفريق في س����باقات الس����يارات 
املقبلة. وقام املدير العام للشركة 
يوس����ف الرفاع����ي باحلديث عن 
نشاط شركة »جي فورس« في دعم 
الشباب الكويتي خلوض جتارب 
السباقات مع احملافظة على سالمة 

اجلميع.
وأكد الرفاعي ان سائق السيارات 
الكويت  داخل احللبات األول في 
خالد املضف يعتبر أبرز املمثلني 
للشركة وسفيرا مشرفا للكويت في 
السباقات احمللية واخلارجية وتوج 
باملركز الثالث في بطولة االمارات 
لفئ����ة اجلي تي الش����هر املاضي، 
الثاني  ويستعد حاليا للس����باق 
في البطول����ة في دبي 26 اجلاري 
قبل ان يخوض سباقا على حلبة 
بن ياس ابوظبي في 16 ديسمبر 
املقبل وسباقني في دبي في فبراير 
ومارس املقبلني كما من املقرر ان 
يخوض املضف بطولة كأس »جي 
تي 3« بورش على حلبة بن ياس 
أبوظبي وفي حالة تأهله يتوجه 
الى حلبة البحرين في التصفيات 

النهائية.
وأضاف الرفاعي ان فريق شركة 

الرفاعي: ال سقف لطموحاتنا وهدفنا تعليم القيادة اآلمنة والمنافسة على البطوالت

مدير عام شركة »جي فورس« يوسف الرفاعي وممثلة شركة اخلليج للتأمني عائشة العصفور خالل املؤمتر الصحافي  )أنور الكندري(

جانب من اللقاءات في مهرجان االسكواش

الرامي زيد املطيري

د.بدر الشريعان يتسلم درعا تذكارية من عبداهلل عاشور

عاشور يدعو الشريعان إلى مهرجان اعتزالهالهزيم وعجيز يفوزان في مهرجان اإلسكواش

فاز العب كاظمة عبداهلل اله����زمي باملركز األول 
في مهرجان البراعم حتت 11 سنة الذي نظمه احتاد 
االسكواش على مالعبه مبنطقة جنوب السرة اول 
من امس، وجاء العب خيطان خالد عجيز في املركز 
الثاني، فيما حصل العب الكويت علي العنزي على 
املركز الثالث وعدنان ياسر من اليرموك على املركز 
الرابع. حضر املهرجان رئيس االحتاد حسني مقصيد 
وأمني السر يوس����ف محسن وأمني الصندوق وليد 
الصميعي وعضو مجلس االدارة عبداهلل السبيعي 
واملدير الفني ناصر زهران ومديرو ومشرفو ومدربو 

األندية. واتس����مت معظم مباريات األدوار النهائية 
بالندية وشهدت املباراة النهائية بني الهزمي وعجيز 
قوة وحماس����ا كبيرا من الالعبني وكافح كل منهما 
لنيل اللقب وقدما مس����توى طيب����ا وانتهت املباراة 

لصالح الهزمي 1-2. 
وظل التعادل بينهما في الش����وط الفاصل قائما 

حتى آخر نقطة، حتى حسمها الهزمي 11-13.
وعقب ختام املباريات قام حسني مقصيد بتسليم 
الكؤوس واجلوائز املقدمة من الهيئة العامة للشباب 
والرياضة لالعبني الفائزين باملراكز الثالثة األولى.

وجه حارس مرمى الفريق األول لكرة القدم في 
النادي العربي ونادي الفحيحيل السابق عبداهلل 
عاش���ور الدعوة إلى وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان، حلضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية والتنمية الشيخ احمد الفهد على هامش 

مباراة الكويت والفحيحيل في كأس االحتاد 25 
اجلاري في ستاد نادي الكويت.

وأثنى د.الشريعان على الدور الكبير الذي قام 
به عاشور خالل مش���واره الرياضي مع العربي 
والفحيحيل. وفي نهاية اللقاء قدم عاشور درعا 

تذكارية الى د.الشريعان.

»البولينغ« يؤكد المشاركة في اآلسياد

الكويت يحرز
تايكوندو الناشئين

توقيف أكثر من 600 شخص  في »اآلسياد«

ناديان جزائريان يتناسيان حادثة ذبح 
مشجع ويرفضان تحمل الخسائر المادية

الزمالك يشكو محمد التحاد الكرة.. و»األفريقي« يغرم الترجي

األهلي يعسكر في الغردقة استعدادًا للجونة
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يسافر اليوم فريق النادي األهلي الى مدينة 
الغردقة واملبيت فيها استعدادا ملواجهة اجلونة 
املقرر إقامتها غدا الثالثاء ضمن مؤجالت االسبوع 

الرابع للدوري املصري املمتاز لكرة القدم.
من جانبه، أكد املدير الفني للنادي األهلي 
حس����ام البدري ان فريقه جاه����ز للمواجهة، 
وسيسعى بكل قوة حلصد النقاط ال� 3، مشيرا 
الى أن ضيق الوقت اضط����ره لعمل تدريبات 
خاصة واستش����فائية لعدد من النجوم الكبار 
بالفريق مثل وائل جمعة ومحمد بركات وشريف 
عبدالفضيل ومحمد ناجي »جدو« وشهاب الدين 
أحمد وذلك لتف����ادي إصابتهم بإجهاد لتعاقب 
املباري����ات، لكن من الصع����ب أن يلحق محمد 
شوقي مبباراة اجلونة، خاصة أنه مازال يشعر 

ببعض اآلالم في العضلة الضامة.
وكشف البدري عن عدم حسمه لقرار مشاركة 
أحمد السيد أو أسامة حسني مبباراة الغد رغم 
تعافيهما من إصابتهما وعودتهم للتدريبات، 
مؤك����دا ان اجلهاز الطبي للفري����ق يرى انهما 
يحتاجان لفترة الس����تعاده لياقتهما البدنية، 
خاصة انهما عائدون من إصابات بالتأكيد أثرت 

على جاهزيتهم البدنية.
في شأن آخر، أجرى عضو مجلس إدارة األهلي 
خالد مرجتي اتصاال هاتفيا باحملامي اإليطالي 
مونتيرو ملتابعة الغرامة التي س����بق ووقعها 
االحت����اد الدولي لكرة القدم على حارس مرمي 
الزمالك ومنتخب مصر عصام احلضري ونادي 
سيون السويسري وقدرها 796 ألف دوالر، بعدما 
رفضت احملكمة الفيدرالية السويسرية الطعن 
الذي قدمه احلضري مؤيدة تنفيذ العقوبة املوقعة 
عليه باإليقاف والغرامة، وبهذا احلكم يتوجب 
عل����ى احلارس الدولي تنفي����ذ عقوبة اإليقاف 
ملدة أربعة أشهر وتسديد الغرامة وقيمتها 796 
ألف دوالرا. ومت اعتماد عقوبة إيقاف احلضري 
رسميا ابتداء من تاريخ 12 أكتوبر املاضي ملدة 

4 أشهر.
من جهة أخرى، جدد املنس����ق العام للكرة 
بالزمالك إبراهيم حسن رفضه خوض فريقه 
مواجهة األهلي املقررة إقامتها يوم 26 اجلاري 

ضمن منافسات األسبوع ال� 12 للدوري املصري 
قبل استكمال األهلي مبارياته املؤجلة، مؤكدا انه 
ليس من العدل أن يتم تأجيل بعض املباريات 
للدور الثاني، ويستفيد األهلي من صفقاته في 

فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وأكد مدير الك����رة بالزمالك ان ناديه تقدم 
بش����كوى إلى االحتاد املصري لكرة القدم ضد 
العراقي عماد محم����د مهاجم الفريق، للتغيب 
عن التدريبات دون إذن من اجلهاز الفني، على 
أن يقوم االحتاد املصري برفع الشكوى لفيفا 

للحفاظ على حقوق النادي.
وكان املهاج����م الدول����ي العراقي قد رفض 
االستمرار مع الفريق األبيض بحجة عدم تأقلمه 

على احلياة في مصر.
وعن أزمة ح����ارس الفري����ق املوقوف من 
قبل الفيفا عصام احلض����ري قال مدير الكرة 
إنه في حال����ة وجود عقد ثالثي بني احلضري 
واإلسماعيلي والزمالك موثق في احتاد الكرة 
ويلزم الزمالك بتحمل 100 ألف دوالر من قيمة 
الغرامة التي فرضت على احلارس فلن يتردد 
النادي في دفعها، مشيرا الى ان ناديه ال يريد 
تصعيد أزمة احلض����ري، لذلك لم يتم توقيع 
عليه اي غرامة بعد تهجمه على اجلهاز الفني 

وعلى النادي.
»األفريقي« يغرم الترجي

التأديبية باالحتاد االفريقي  قررت اللجنة 
لكرة القدم تغرمي نادي الترجي التونسي 50 ألف 
دوالر على خلفية أعمال الشغب التي قامت بها 
جماهيره بستاد القاهرة في لقاء نصف نهائي 
بطولة دوري أبطال افريقيا التي أقيمت في 3 

الشهر املاضي وانتهت بفوز األهلي )2 � 1(.
وأكد االحتاد األفريقي على موقعه االلكتروني 
أن اللجنة التأديبية قررت أيضا خالل اجتماعها 
الذي عقد مبدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا 
تغ����رمي الترجي 15 ألف دوالر أخرى بس����بب 
الس����لوك العنيف واملؤس����ف لالعبي الترجي 
في مب����اراة نهائي دوري أبط����ال أفريقيا أمام 
مازميب����ي الكونغولي يوم 31 الش����هر املاضي 

بلوبومباشي.

زيد المطيري مصنف أول 
في آسيا بـ »السكيت«

أعلن االحتاد اآلس����يوي للرماية التصنيف العام لرماة القارة في 
األطباق الطائرة بعد انتهاء النصف األول من العام 2010 وبعد النتائج 
التي حققها أبطال القارة اآلسيوية في مشاركاتهم في البطوالت التي 
نظمها االحتاد الدولي للرماية. وتضمن التصنيف تتويج الرامي البطل 
زيد دخيل املطيري باملركز األول في السكيت، وجاء ناصر الديحاني في 
املركز السابع وصالح املطيري في املركز العاشر، وعبداهلل الرشيدي 
في املركز ال� 11. وفي التراب جاء الرامي البطل ناصر املقلد في املركز 
الثالث بعد الصيني لي يانغ الثاني، وصنف الهندي سينداي مانفجيت 

سنغ اوال، وخالد املضف خامسا، وعبدالرحمن فيحان سادسا.
وفي الدبل تراب جاء الرامي فهيد الديحاني رابعا، وحمد العفاسي 
عاش����را، ومش����في املطيري في املركز ال� 11. وبهذه املناسبة، قال أمني 
السر العام لنادي الرماية عبيد العصيمي: ان تصنيف االحتاد اآلسيوي 
جاء ليؤكد ان للرماية الكويتية رماة متميزين وان الطموحات واآلمال 
كبيرة وان نادي الرماية يسير في الطريق الصحيح وفق املنظومة التي 

انتهجها منذ أمد بعيد في بناء جيل قادر على حتمل مسؤولياته.
كما أشاد بالترتيب العام لرماة الكويت إذا قيست هذه التصنيفات 
على العدد الكبير من احتادات القارة اآلسيوية الذي يبلغ أكثر من 42 
احتادا وأكثر من 2000 رام ورامي����ة، وهذا يدل على أن رماة الكويت 
يتبوأون مراكز متقدمة، وان الفترة املقبلة ستشهد نهضة أكبر وتبشر 

مبستقبل واعد للرماية.

أك����د رئيس نادي البولينغ الش����يخ طالل احملمد مش����اركة منتخب 
الكويت في دورة األلعاب اآلسيوية ال� 16 التي ستقام في مدينة غوانزو 
الصيني����ة خالل الفترة من 12 الى 28 اجلاري. وقال احملمد في تصريح 
ل� »كونا« ان املنتخب اس����تعد للبطولة بصورة الئقة عبر مشاركته في 
البطولتني العربية واخلليجية وعبر إقامته عدة معسكرات استعدادية 
أهل����ت الالعبني وجعلتهم قادرين على حتقي����ق أفضل النتائج في هذا 
التجمع القاري الكبير. وأعرب عن ثقته بقدرات كل الالعبني على تقدمي 
صورة تعكس املستوى الراقي الذي وصلت إليه لعبة البولينغ في البالد 
»ولتأكيد ان ما حققوه من اجنازات سابقة على مختلف الصعد لم يأت 
من فراغ أبدا«. وطالب احملمد الالعبني بتقدمي أفضل مستوياتهم واثبات 
أحقيتهم بتحقيق الريادة في البولينغ اآلس����يوية وأنهم »جديرون مبا 
اكتسبوه من سمعة عالية وكبيرة ووصولهم الى أفضل املراكز القارية 
والعاملية«. يذك����ر ان وفد املنتخب الوطني للبولينغ س����يتوجه فجر 
غد الثالثاء الى مدينة غوانزو للمش����اركة في الدورة، حيث س����تنطلق 
املنافس����ات في 13 اجلاري، وتش����تمل البطولة على مسابقات الفردي 

والزوجي والثالثي والفرق.

أحرز الكوي���ت بطولة فردي األندية للناش���ئني في التايكوندو 
التي أقيمت على صالة احتاد اجلودو والتايكوندو بحضور رئيس 
اللجنة الفنية للتايكوندو الشيخ خليفة العبداهلل وأمني الصندوق 
املس���اعد هاني املرش���اد ونائب رئيس اللجنة الفني���ة للتايكوندو 

د.وليد سراب.
وجاء القادس���ية في املركز الثاني، والنصر ثالثا، وش���ارك في 

البطولة 117 العبا في 10 أوزان من 10 أندية.

أوقفت السلطات األمنية في مدينة غوانزو الصينية التي ستحتضن 
األلعاب اآلسيوية من 12 الى 27 احلالي اكثر من 600 شخص، واشارت 
الى سرقة العديد من الس����يارات. وأوضحت مصادر امنية ان وزارة 
االمن العام اوقفت 611 ش����خصا في املدينة اجلنوبية التي ستحتضن 
ثاني اضخم تظاهرة رياضية بعد األلعاب األوملبية وثالث اهم حدث 
رياض����ي بعد االوملبياد ونهائيات كأس العالم لكرة القدم. واش����ارت 
الوزارة في بيان الى ان رجال االمن فتشوا نحو مليون سيارة ومركبة 
و3 ماليني ش����خص قدموا الى املدينة وذلك في إطار برنامجها األمني 
حلماية األلعاب التي سيش����ارك فيها قرابة 12 الف رياضي ورياضية 
من 45 بلدا. وحظرت الس����لطات األمنية اعتبارا من اآلن، قبل 5 ايام 
من االفتتاح الرس����مي لأللعاب، سير اي نوع من املركبات في شوارع 
املدينة من الساعة الس����ابعة صباحا وحتى الثامنة مساء بالتوقيت 
احمللي باستثناء حافالت خصصتها للنقل العام لتخفيف حدة االجراءات 

املتخذة اعتبارا من االول من اجلاري، اضافة الى القطارات.

ام بي سي.نت: تفاعلت وسائل اإلعالم اجلزائرية مع أحداث الشغب 
التي رافقت مباراة دربي قسنطينة بني مولودية وشباب قسنطينة التي 
أقيم���ت اجلمعة املاضي وانتهت بالتعادل بعد أداء مخيب أثار حفيظة 
مش���جعي الفريقني الذين تواجدوا في امللعب، وزاد عددهم على ال� 50 
ألفا، حيث تعالت صيحات اجلماهير بأن الفريقني اتفقا على التعادل، 
وخرجت بعض اجلماهير عن السيناريو، فقامت بتحطيم عدد كبير من 
مقاعد ملعب الشهيد حمالوي في قسنطينة، وراجت أنباء نشرتها بعض 
الصحف اجلزائرية عن وقوع إصابات خطيرة من بينها ذبح مشجع عمره 
19 عاما. ذكرت جريدة »اخلبر« نقال عمن وصفتهم ب� »مصادر مطلعة« 
أن رجال األمن بقسنطينة أوقفوا عشرة متفرجني عقب املباراة بتهمة 
االعتداء وحتطيم أمالك عمومية وإثارة الشغب. وحسب ذات املصادر 
فإن املشجع الذي تعرض إلى إصابات بالغة خالل املباراة، يوجد حاليا 
باملستشفى اجلامعي حيث يتلقى العالج الالزم. الطريف في األمر أن 
مسؤولي الناديني قفزا فوق األحداث الدامية التي شابت اللقاء، وجتاوزا 
عن االتهامات التي كالها املش���جعون لالعبني بتعمد التعادل، ليختلفا 
بشدة حول من س���يدفع ثمن اخلسائر املادية التي حدثت في امللعب، 
والتي بلغت حسب تقديرات إدارة امللعب أربعة ماليني دينار جزائري 
ثمنا لتلفيات املقاعد فقط، حس���ب ما نشرت جريدة املساء، حيث قال 
مدير امللعب إنه مت تكسير 2000 كرسي، ثمن الواحد يقدر بحوالي 2000 
دينار جزائري، إضافة إلى حتطيم بابني كبيرين من احلديد، في حني 
أكدت مديرية الشباب والرياضة أنها ستلجأ إلى محضر قضائي لتقييم 

اخلسائر املادية قبل التحرك لتعويضها وحتديد املسؤوليات.

الراسينغ 
أسقط العهد

بيروت ـ ناجي شربل
أحلق الراس���ينغ بيروت 
اخلسارة األولى بالعهد هذا 
املوسم 1 � 0 في املباراة التي 
أجريت بينهم���ا على ملعب 
مدينة كميل شمعون الرياضية 

في بيروت.
وأهدر حسن معتوق املنفرد 
فرصة للعهد في الدقيقة 33، 
وبعده���ا بدقيقة واحدة ملح 
العهد  عماد امليري ح���ارس 
محمد حم���ود متقدم����ا عن 
مرماه فسدد كرة قوية من 40 
مترا ارتدت م����ن العارضة، 
ث���م انفرد حس���ي���ن دقيق 
بكنج الذي أبع����د الكرة في 

الدقيق����ة 36.
الدقيقة 51 س���دد  وف���ي 
محمود العلي فوق العارضة، 
الراسينغ  ثم صدت عارضة 
تسديدة حسني دقيق القوية 
إثر ك���رة بينية من حس���ن 

معتوق في الدقيقة 54.
وبعد هذه الفرصة لم يهدد 
مهاجمو العهد مرمى الراسينغ 
بفرص صريح���ة، بل كانت 
اخلطورة عبر مرتدات الفريق 

األبيض.
وأبع���د احل���ارس حمود 
تسديدة من مشارف املنطقة 
حلس���ن خات���ون بأطراف 
أصابعه الى ركنية في الدقيقة 
61، ثم أخطأ حم���ود تقدير 
تسديدة بعيدة جدا من علي 
حمية عندما حاول التقاطها 
لترتطم بيديه وتهز شباكه 

في الدقيقة 69.
وخطف النجمة نقطة من 
تعادل���ه ومضيفه التضامن 
صور 1 � 1 ف���ي املباراة التي 
أجريت بينهم���ا على ملعب 

صور البلدي.


