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صالح اجلاسم وشريفة الزير يكرمان الفائزين

تألق علي اخلرافي في اليوم الثاني لبطولة صالح اجلاسم قلب الترشيحات

اخلبيزي والفارس والفزيع دخلوا الصراع 
على جائزة السيارة مع الروضان

وشكرت صالح اجلاسم على 
بادرته الطيبة جتاه رياضة 
القفز متمنية ان يحذو الكثير 

من القيادات حذوه. 
الفئ���ة  وف���ى بطول���ة 
املتوسطة على ارتفاع 105-
التي جرت بطريقة  115سم 
الزوجي وش���هدت تنافسا 
الثنائي علي  مثيرا جن���ح 
اخلرافي باجلواد كوملبوس 
� امريكانا ومساعد الشعيبي 

الفوز  ف���ي  باجلواد بالكي 
باملرك���ز االول دون اخطاء 

وبزمن 96-56ث.
الثنائي يوس���ف  وجاء 
الصب���اح باجل���واد هيرو 
ومرشود املرشود باجلواد 
ف���ي املركز  فان كرونتوك 
الثان���ي بزم���ن 28-58ث، 
والفارستان الذهبيتان جميلة 
املطوع باجل���واد فابرلينا 
ونادية املطوع باجلواد بالنت 
نسك في املركز الثالث بزمن 
97-59ث والثنائ���ي خالد 
اخلبيزي باجل���واد ليليي 
وعبداهلل الروضان باجلواد 
الرابع  اموستند في املركز 
بزم���ن 78-61ث والثنائي 
صب���اح الصب���اح باجلواد 
ذاليمت وناصر العكش���ان 
باجلواد كوينتال في املركز 
اخلامس وقام صالح اجلاسم 

بتكرميهم.
وفى الفئة املبتدئة على 
ارتفاع 80سم جنح كل من 
فارس قدورة وسوجوبابي 
وفواز خالد وخليفة الدبوس 
ودينا املطوع وخالد احملبوب 
وعائشة بن عيدان واحمد 
العنزي في تخطي احلواجز 
دون أخطاء وق���ام صالح 

اجلاسم بتكرمي الفائزين.

االزمنة في هذه الفئة 66-
51ث ولكنها اسقطت اجلوكر 
الذي تسبب في هبوطها الى 

املركز العاشر.
وق���ام صالح اجلاس���م 
الزي���ر بتكرمي  وش���ريفة 

الفرسان الفائزين.
ابنة  الزي���ر  وأعرب���ت 
الزير عن  املرحوم راش���د 
س���عادتها لنجاح البطولة 
واحلضور اجلماهيري الغفير 

شهد اليوم الثاني لبطولة 
صالح اجلاسم لقفز املوانع 
التي يستضيفها نادي الصيد 
والفروسية عددا من املفاجآت 
التوقعات  التي قلب���ت كل 
والترشيحات، حيث جنح 
الفارس علي اخلرافي باجلواد 
)اوالن � امريكانا( في تصدر 
ارتفاع  املتقدمة على  الفئة 
130-135سم بتحقيق افضل 
االزمنة 09-53ث وحصاد 65 
نقطة ليدخل الصراع على 
جائزة السيارة املقدمة من 
صالح اجلاسم ويالحقه كل 
من خالد اخلبيزي باجلواد 
سيمبلي سيمبلي الذي حصد 
املركز الثاني بزمن 59-55ث 
وعبد اهلل الروضان باجلواد 
رينتا الذي تصدر اليوم االول 
وعبدالوهاب الفارس باجلواد 
كادو والفارسة يارا الهنيدي 
باجلواد هارب���و والفارس 
عبدالرحم���ن الفزيع الذين 
حقق���وا 65 نقط���ة بفارق 
الزم���ن عن املتص���در علي 
اخلرافي ودخلوا املنافسة 
على السيارة التي ستحدد 
نتائج الي���وم الثالث هوية 

الفائز بها.
الفارس���ة نوره  وكانت 
القعود قد أحرزت اس���رع 

الفائزون والفائزات باأللقاب

الزمالك في مأزق أمام القناة.. والشرطة يواجه بتروجيت

وأضاف ميدو للصحافيني 
»كانت هناك اخطاء دفاعية 
تس���ببت في هزميتنا أمام 
بتروجيت وسنعاجلها قبل 

مواجهة القناة«.
الى  ويحتاج بتروجيت 
ثالث نقاط م���ن مبارياته 
الث���الث املتبقي���ة ليضمن 
أحد املركزين األول أو الثاني 

والتأهل للدورة الرباعية.
وق���ال مخت���ار مختار 
مدرب بتروجيت »لم نتأهل 
رسميا حتى اآلن واجلولة 
التي سنخوضها قد حتسم 
تأهلنا لكني طالبت الالعبني 
بالتركيز وعدم النظر لنتائج 

الفرق املنافسة«.
وأضاف »الش���رطة لن 
يكون س���هال ألن���ه ال يزال 
ميتلك أمال في التأهل للدورة 

الرباعية«.
وقال خالد القماش مدرب 
الش���رطة: »جتاوزنا فترة 
تذبذب النتائج ومس���توانا 
حتسن كثيرا وسنظل نسعى 

للفوز حتى الدقيقة األخيرة 
في املسابقة«.

وعاد اإلسماعيلي لطريق 
االنتص���ارات مؤخرا وفاز 
مرتني متتاليتني ويأمل أن 
يواصل مشواره الناجح أمام 

طالئع اجليش.
وقال البرازيلي ريكاردو 
مدرب اإلسماعيلي »ابلغت 
الالعبني بضرورة التركيز من 
أجل التأهل للمربع الذهبي. 
استمرار االنتصارات يعتمد 
عل���ى رغب���ة الالعبني في 
احلفاظ على الروح املعنوية 

املرتفعة«.
الفريقني  ويتأه���ل أول 
في كل مجموعة الى الدورة 
اللقب  التي حتدد  الرباعية 
بينم���ا يهب���ط الفريق���ان 
صاحبا املركزين األخيرين 
في املجموعتني الى الدرجة 
الثانية. وس���يهبط فريق 
خامس أيضا بعد مواجهة 
املركز  فاصلة بني صاحبي 

التاسع في املجموعتني.

عن الزمالك الذي خاض 15 
مباراة.

وأشعل فوز بتروجيت 
الزمال���ك يوم  4-2 عل���ى 
املنافس���ة  الثالثاء املاضي 
بعدما وضع الفريق القادم 
من السويس نفسه في موقف 

جيد للتأهل.
ويحتل القن���اة � الوافد 
اجلديد هذا املوسم � املركز 
اخلامس على نحو مفاجئ 
بالنظر إلمكاناته احملدودة 
وميل���ك 21 نقط���ة م���ن 17 

مباراة.
ويستعيد الزمالك املدافع 
محمود فتح اهلل بعد انتهاء 
ايقافه لكن مشاركة املدافع 
ابراهيم محل  الشاب ياسر 

شك بسبب االصابة.
وق���ال أحم���د حس���ام 
)ميدو( م���درب الزمالك إن 
فريقه سيتعافى سريعا من 
أمام بتروجيت  اخلس���ارة 
وهي الهزمية الرابعة له في 

الدوري هذا املوسم.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

الي���وم  الصراع  يدخل 
املثير في املجموعة الثانية 
املمتاز  بالدوري املص���ري 
لكرة القدم مراحله األخيرة 
مع تنافس اربعة فرق على 
التأه���ل للدورة  بطاقت���ي 
الرباعية التي ستحدد بطل 

املسابقة.
فتقام اليوم باقي مباريات 
املجموع���ة الثانية، فيلعب 
احتاد الشرطة مع بتروجيت، 
االس���ماعيلي م���ع طالئع 
اجليش، الزمالك مع القناة، 

واملصري مع املنيا.
وميل���ك بتروجيت 33 
نقطة من 17 مب���اراة يليه 
اإلسماعيلي في املركز الثاني 
برصي���د 27 نقطة لكن من 

15 مباراة.
ولدى احتاد الش���رطة � 
الثالث  الفائز في مبارياته 
األخي���رة � 26 نقطة من 16 
مباراة بفارق نقطة واحدة 

الكويت بطل دوري ناشئي الطائرة

تواصل بطولة الكويت املفتوحة اخلامس����ة 
للتنس 2014 جناحها على مالعب مركز التنس 
باالحتاد الكويتي للتنس ونادي اليرموك والتي 
تستمر حتى السابع من مايو املقبل مبشاركة نحو 
250 العبا والعبة من ممارسي التنس بالكويت 
من مواطنني ومقيمني، وهي أكبر البطوالت التي 

ينظمها االحتاد خالل املوسم الرياضي بأكمله.
ففي أولى مباريات مسابقة فردي الرجال فاز 
عبداهلل أحمد القالف على طارق قادري بنتيجة 6 
� 1، 6 � 0 وفاز أحمد شوقي احلداد على محمد علي 
املهدي بنتيجة 6 � 0، 6 � 0 وفاز عبداهلل جاولي 
على محمد طارق القزق بنتيجة 6 � 1، 6 � 0 وفاز 
سالمة عمر العنبر على إسالم مصطفى بنتيجة 7 
� 5 )9(، 6 � 4، كما فاز علي حسني الغريب على 
علي عنتر دعاله باالنس����حاب وفاز ماكيتيتش 
باتبتبنيان على يوسف داود اخلليفة باالنسحاب 
وفاز منصور عبدالرضا بوحمد على ألدو جورج 
باالنسحاب وفاز عبداهلل عبدالرضا بوحمد على 

سلمان عبدالعزيز مراد باالنسحاب.
وفي مباريات الدور الثاني للمسابقة يلتقي 
عبداهلل أحمد القالف مع أحمد ش����وقي احلداد 
ويلتق����ي ماكيتيتش باتبتبني����ان مع منصور 
عبدالرضا بوحمد ويلتقي علي حسني الغريب 
مع عبداهلل جاولي ويلتقي س����المة عمر العنبر 

مع عبداهلل عبدالرضا بوحمد. 
وفي أولى مباريات مس����ابقة الناشئني حتت 
17 سنة فاز عبدالوهاب سامي الشرف على أحمد 
مفتي عمرو بنتيجة 6 � 4، 6 � 2 وفاز علي أحمد 
القالف على هادي منصور جمال بنتيجة 6 � 0، 
7 � 6 وفاز رفع����ان دياز كبير على محمد مفتي 
عم����رو بنتيجة 6 � 1، 6 � 0 وف����از احلكم قيس 

العساف على عبدالكرمي ماجد الفار بنتيجة 6 � 
3، 6 � 0 وفاز دانيال غسان منور على مهدي عادل 
كمال كما فاز حس����ني هاني شمس على يوسف 

عبدالرؤوف باالنسحاب.
وفي مباريات الدور الثاني للمسابقة يلتقي 
عبدالوهاب سامي الشرف مع علي أحمد القالف 
ويلتقي رفعان دياز كبير مع دانيال غسان منور. 
وفي تصريح له مبناسبة انطالق البطولة أشاد 
مدير البطولة علي الديحاني باملستوى الفني الذي 
ظهر به الالعبون في املباريات األولى للبطولة 
وأضاف أن هذا املستوى يبشر بنجاح البطولة 
وبأنها س����تؤتي ثمارها بإذن اهلل حيث يتابعها 
اجلهاز الفني باالحتاد الختيار أفضل العناصر 
الوطنية لضمها إل����ى منتخبنا الوطني للتنس 

مبختلف فئاته السنية. 
وأعرب مدير البطولة عن س����عادته بحجم 
البطولة وباحلضور اجلماهيري،  املشاركة في 

ومتنى التوفيق جلميع املشاركني.
يذكر أن البطولة تضم في منافس����اتها عشر 
مسابقات هي فردي األشبال حتت 13 سنة )مواليد 
2001 وما بعدها( - فردي الناشئني حتت 17 سنة 
)موالي����د 1997 - فردي( الرواد فوق 45 س����نة 
)مواليد 1969 وما قبلها( – فردي الرواد فوق 55 
س����نة )مواليد 1959 وما قبلها( – زوجي الرواد 
فوق 45 سنة )مواليد 1969 وما قبلها( - فردي 
الرجال - زوجي الرجال - فردي الفتيات حتت 
18 سنة )مواليد 1996 سنة وما بعدها( – فردي 

السيدات - فردي الديبلوماسيني.
إلى ذلك، يدير مباريات البطولة طاقم من حكام 
االحتاد الكويتي للتنس بقيادة احلكم الدولي علي 

الفي املطيري حكم عام البطولة.

 جنوم األبيض أبطال الناشئني في الطائرة 

أحد النجوم الصاعدة في التنس 

بطولة الكويت املفتوحة 
اخلامسة للتنس
تواصل جناحها

للسادة أعضــاء الجمعــية العمومية لحضور 
اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

السادة  دعوة  الرياضي  القرين  نادي  إدارة  مجلس  يسر 
الجمعية  اجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  أعضاء 
في  عقده  المقرر  للنادي  السنوية  العادية  العمومية 
الموافق  السابعة من مساء يوم األحد   )7( الساعة  تمام 
العدان...  شباب  بمركز  الكائن  النادي  بمقر  م...   2014/6/15

وذلك للنظر في األمور التالية:

أ- تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2014/3/31 م.
ب- الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 2014/3/31 م. 

ج- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة ) 2015/2014 (.
د- االقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق 

      لهم حضور االجتماع أو من مجلس اإلدارة في موعد أقصاه الساعة  
      التاسعة من مساء يوم األربعاء الموافق 2014/5/21 م.

هـ-تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

مالحظة:
• تتكون الجمعية العمومية من األعضاء العاملين الذين مضت على 
عضويتهم سنة ميالدية فأكثر والمسددين اللتزاماتهم المالية في 

المواعيد وبالشروط واألحكام المنصوص عليها في المادة )51(.
• على األعضاء إحضار أي من أصل البطاقة المدنية أو شهادة الجنسية     

لحضور االجتماع.

مجلس اإلدارة

نادي القرين الرياضي

دعـــوة

والش���كر اجلزي���ل لرئيس 
وأعض���اء مجلس إدارة نادي 
الكوي���ت والى مدير عام كرة 
الطائرة عضو مجلس اإلدارة 
النصف ونائبه محمد  محمد 
الش���مري  كام���ل ومنصور 
ولالعبني واجلهاز الفني على 

تتويجهم باللقب.
وأعلن اخلطيب ان احتاد 
الطائرة اختار خمس���ة  كرة 
العبني م���ن فري���ق الكويت 
لتمثيل منتخب الش���باب في 
االس���تحقاقات املقبل���ة التي 

يستعد لها االحتاد.

توج فريق ك���رة الطائرة 
الناشئني  الكويت فئة  بنادي 
حتت 17 س���نة بلقب بطولة 
الدوري العام بتغلبه باجلولة 
اخلتامية على فريق الشباب 
بثالثة أشواط مقابل ال شيء 
ليحسم لقب الدوري برصيد 
31 نقط���ة ويليه كاظمة ثانيا 
برصيد 29 نقطة والقادسية 
الرصيد ولكن  ثالثا بنف���س 
ف���ارق األش���واط يصب في 
مصلح���ة كاظمة وضم فريق 
الكويت ال���ذي حقق 15 فوزا 
وخسارة واحدة طوال مشواره 
بال���دوري كال من عبدالعزيز 
العمر وعبداهلل احلس���اوي 
وعبدالرحمن الصقر وطالل 
الس���لمان ومسعود العجمي 
وفاهد الدوسري وعمر العنزي 
ومحمد العلي ومساعد الناقة 
وعبداهلل الش���مري والفريق 
بقيادة املدرب فريد بن عمارة 
الفرحان  ومس���اعده ناي���ف 

واملشرف زيد اخلطيب.
من جانبه أكد مشرف الفريق 
زيد اخلطيب ان هدف اجلهاز 
الفني واإلداري والالعبني حاليا 
املنافسة بقوة على لقب بطولة 
الكأس التي ستنطلق قريبا، 
مش���يرا الى ان لقب الدوري 
لم يأت من فراغ بل بتضافر 
اجلهود بني اجلميع وتوفير 
إدارة  اإلمكانيات من مجلس 
نادي الكويت والدعم املعنوي 
وامل���ادي االمر الذي س���اهم 
في تطوير مس���توى الفريق 

واملنافسة على البطوالت.
وتوجه اخلطيب بالتهنئة 


