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ختام بطولة »سبيد ماكس« لسباق الكارت

اختتمت بطولة »سبيد ماكس« إحدى بطوالت 
الكويت املفتوحة لسباقات الكارت التي ينظمها 
نشاط الكارت بالنادي الكويتي الرياضي للسيارات 
والدراج����ات اآللية على حلبة بروكارت الدولية 
بحضور عدد من الشباب الهاوي لهذه الرياضة، 
كما سجل هذا احلدث حضور إعالمي جاء ملواكبة 
هذا احلدث. وكانت اإلثارة والندية السمة البارزة 
لفعاليات البطولة منذ انطالق فعالياتها، نظرا 
للعدد الكبير من املتسابقني الذين تقدموا للمشاركة 
ومت إجراء تصفيات بني املتسابقني، وبعد تنافس 
شديد متكن تسعة متسابقني من التأهل للسباق 
النهائي حيث احتل املتس����ابق عبدالرحمن بن 
مس����عود املركز االول وجاء عم����ر عادل باملركز 
الثاني، أما املركز الثالث فحققه املتسابق العائد 
محمد اخلالدهذا وحضر الس����باق الشيخ احمد 
داوود الصب����اح رئيس مجلس االدارة، وفيصل 
ذكير امني السر وعدد من أعضاء مجلس االدارة، 
وأعض����اء النادي، الذين قاموا بتوزيع الكؤوس 

والهدايا على الفائزين. 
وأعلن رئيس النادي خالل استعراض قام به 
عدد من الدراجني في حلبة جابر األحمد الدولية 

على إشهار جلنة جديدة تختص بتنظيم التجمعات 
والسباقات على األسفلت تسمى بلجنة السباقات 
على االسفلت والتجمعات السياحية ويترأس هذه 
اللجنة محمد القحطاني الذي  سيتولى اإلشراف 
على هذه اللجنة والتي ستكون من ضمن اللجان 
الفعالة ضمن جلان النادي الكويتي للسيارات 

والدراجات اآللية.
 كما س����تضطلع هذه اللجنة بدور توعوي 
يتعلق باحلماية م����ن حوادث الطرقات وكيفية 
توعية الشباب الكويتي لتجنب القيادة املتهورة 

التي تتسبب في مخاطر كبيرة على الطرقات.
وفي اخلتام ش����كر الداوود احلضور ووزير 
الشباب واإلعالم الشيخ سلمان صباح احلمود 
على العناية الكبيرة املوصولة التي يحظى بها 
كل رياضيي الكويت في جميع االختصاصات. 

كما شكر الشيخ أحمد املنصور املدير العام 
للهيئة العامة للش����باب والرياضة على حرصه 
ودعمه لكل النوادي واالحتادات الرياضية وحرصه 
الكبير على توفير كل س����بل النجاح لرفع راية 
الكويت عاليا ف����ي جميع التظاهرات الرياضية 

الوطنية والدولية.

األبطال على منصة التتويج في ختام السباق

نظمها نادي السيارات والدراجات اآللية
الزمالك يبتعد في الصدارة

العماني أحمد مبارك »كانو« يحاول قطع الكرة
من اجلزائري نبيل بن طالب )أ.ف.پ(

اجلزائر تقسو على عمان
مني املنتخب العماني لكرة القدم بخس����ارة ثقيلة 
امام نظيره اجلزائري 1-4 في املباراة الدولية الودية 
التي أقيمت في الدوحة في إطار استعدادات الطرفني 

لالستحقاقات املقبلة قاريا ودوليا.
وأنهت اجلزائر التي خس����رت اخلميس امام قطر 
0-1، الشوط االول متقدمة بهدفني نظيفني افتتحهما 
مهاجم بارما اإليطالي اسحاق بلفوضيل في وقت مبكر 
بعدما خطف الكرة من أمام أحد املدافعني ودفعها في 
الشباك )2(. وأضاف س����فيان فيغولي، العب وسط 

ڤالنسيا اإلس����باني، الهدف الثاني 
بعدما تابع في املرمى كرة عرضية 
اليسرى )24(.  أرسلت من اجلهة 
وفي الشوط الثاني، تبادل الالعبان 
األدوار ف����كان فيغولي املبادر الى 
التسجيل أوال بكرة من داخل املنطقة 
أرس����لها زاحفة في أسفل الزاوية 
اليمن����ى )61(، وأضاف بلفوضيل 

الهدف الرابع بعد أقل من دقيقة بتس����ديدة من خارج 
املنطقة )62(. وقلصت عمان الفارق بعدما انفرد علي 
سليمان البوسعيدي في اجلهة اليمنى واطلق كرة قوية 
حاول احلارس اجلزائري أبعدها فأدخلها بيده اليسرى 
في مرماه )74(. وفي مواجهة أخرى، واصل املنتخب 
القطري نتائجه اجليدة في مبارياته الدولية الودية 
وحقق الفوز على ضيفه السلوڤيني 1-0 على ستاد 

عبداهلل بن خليفة بنادي خلويا في الدوحة.
وسجل الظهير األيسر عبدالكرمي حسن هدف املباراة 
الوحيد من تسديدة قوية من خارج املنطقة )46(. وتأتي 

مباراتا اجلزائر وسلوڤينيا في إطار استعدادات قطر 
للتصفيات املش����تركة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 
2019 والتي تنطلق في 11 يونيو املقبل، فيما تستعد 
س����لوڤينيا لتصفيات كأس أوروبا 2016 املقررة في 
فرنسا. وثارت قطر خلسارتها أمام سلوڤينيا 1-4 في 
مباراته����ا الودية األولى في مارس 2010 في ماريبور. 
وقدم املنتخب القطري مباراة جيدة وجنح في مجاراة 
منافسه القوي وتفوق عليه في بعض فترات اللقاء. 
وكانت البداية لصالح سلوڤينيا التي سيطرت على 
مجريات اللعب وأضاعت أكثر من 
فرصة، ومبرور الوقت جنح املنتخب 
القطري في امتصاص حماس وتفوق 
السلوفيني وبدأ الوصول  نظيره 
الى مرماه. وجاء الش����وط الثاني 
جيدا م����ن املنتخب����ني، حيث كان 
اللع����ب مفتوحا وهجوميا وأهدرا 
أكثر من فرصة محققة أمام املرميني 
الى جانب تفوق حارسي املرمى في التصدي لبعض 

احملاوالت اجلادة.

فوز البحرين
هذا وحقق املنتخ����ب البحريني فوزا صعبا على 
ضيفه الفلبيني عندما تغل����ب عليه 2-1 في املنامة. 
وسجل فوزي عايش )29( وعبداهلل عمر )31( هدفي 
البحرين، ومانوي����ل اوت )61( هدف الفلبني. وكانت 
البحرين خسرت أمام ضيفتها كولومبيا 0-6 اخلميس 

املاضي.

فوز رائع لقطر
على سلوڤينيا.. 

والبحرين تهزم الفلبني

ضمن سلسلة من املباريات 
الدولية الودية

مبارك الخالدي

تعادل منتخبنا األولمبي 
لكرة القدم مع فريق الساحل 
3-3 ، ف���ي المباراة الودية 
التي جمعتهما مس���اء امس 
األول على ملعب الس���احل 
في إطار استعدادات األزرق 
لخوض التصفيات اآلسيوية 
للمجموعة الثانية والمؤهلة 
ألولمبي���اد ريودي جانيرو 

.2016
وكان الجهاز الفني لألزرق 
الهولن���دي وليام  بقي���ادة 
اللعب  ق���رر  لوبييتش قد 
أمام األندية خالل فترة توقف 
الماضية تعويضا  الدوري 
عن المعسكر الذي كان مقررا 
قبل انطالق التصفيات، حيث 
الفوز على  سبق للمنتخب 

الصليبخات 1-4.
أن  بالذك���ر،  الجدي���ر 
التصفيات التي تم ترحيلها 
بقرار االتحاد اآلسيوي من 
26 الماضي إلى موعد يحدد 
الحقا بسبب األوضاع األمنية 
غير المستقرة بمدينة الهور 
الباكستانية حيث تم اختيار 

دبي اإلماراتية مقرا.

األوملبي يتعادل
 مع الساحل

فريق »KSR« يغادر اليوم إلى دبي  للمشاركة
 في بطولة اإلمارات للدراجات املائية

يتوجه صباح اليوم فريق KSR للدراجات املائية الى دبي للمشاركة في اجلولة 
الرابعة من بطولة موسم اإلمارات للدراجات املائية 2015 والتي ستقام يوم 

اجلمعة املقبل.
وأكد املتسابق حمد الداللي ان هدف الفريق هو مواصلة حتقيق اإلجنازات 

الكويتية في هذا احملفل الدولي السيما ان الفريق يتصدر الترتيب العام لفئتني 
من الفئات اخلمس في البطولة وهم الستوك للمحترفني والستوك للهواة، حيث 

انه يحتل املركز الثاني في الترتيب العام في األولى.
وبني ان جميع متسابقي الفريق سيشاركون في اجلولة وهم: يوسف 

العبدالرزاق وعبداهلل الفاضل وعبدالعزيز النجدي وراشد الدواس ومبارك 

السلطان وخالد املاجد وإبراهيم رمضان وبدر القناعي وعبداهلل التركيت، 
موضحا أن املتسابق الوحيد الذي لن يشارك هو احمد الدواس، حيث سيشارك 
في بطولة قطر لسباقات السرعة للدراجات املائية )دراغ ريس( والتي ستقام في 

نفس يوم بطولة اإلمارات حيث انه يتصدر ترتيبها العام في النقاط.
وأثنى الداللي على تعاون كل أعضاء الفريق برئاسة الشيخة مشاعل الدعيج 

الصباح إضافة إلى جهود واهتمام كل من الهيئة العامة للشباب والرياضة 
واللجنة األوملبية الكويتية في توفير كل التسهيالت الالزمة.

يذكر أن املتسابق حمد الداللي قد حقق كأس املركز األول في اجلولة املاضية 
حمد الداللي ووالده)الثالثة( التي أقيمت في أبوظبي.

يحيى حميدان

أصدر اتحاد كرة السلة 
مساء أول من أمس جدول 
مباريات الدور نصف النهائي 
من بطول����ة الدوري والتي 

ستنطلق الجمعة.
وستقام الجولة األولى 
بع����د غد، حيث س����يلتقي 
كاظمة م����ع الكويت في ال� 
6:30 مساء، ثم القادسية مع 
الجهراء في ال� 8:30، وتقام 
الثانية يوم األحد  الجولة 
المقبل ويلعب الجهراء مع 
القادسية في ال� 6:30، يعقبها 
لقاء كاظمة مع الكويت في 
ال� 8:30، وستلعب الجولة 
الثالثة واألخيرة )في حال 
دعت الحاجة( يوم األحد 12 

الجاري.
 ويلتقي خاللها، حسب 
الجدول، الجهراء مع القادسية 
في ال� 6:30، ثم الكويت مع 
كاظمة في ال� 8:30، وستقام 
جمي����ع مباريات هذا الدور 
على صالة الشهيد قشيعان 

المطيري بنادي النصر.
الى أن  تجدر اإلش����ارة 
الفرق األربعة قد تأهلت الى 
الدور نص����ف النهائي بعد 
حلولها في المراكز من األول 
الى الرابع في دوري الستة 
القادس����ية  والذي تصدره 

برصيد 19 نقطة.
 وجاء كاظمة ثانيا ب� 18 
نقطة، والكويت ثالثا ب� 17 
نقطة، والجه����راء رابعا ب� 
13 نقطة، ليلعب األول مع 
الراب����ع والثاني مع الثالث 
حس����ب النظ����ام المعمول 
ب����ه، على أن يتأهل الفريق 
الفائز في مباراتين من أصل 
3 ممكنة الى الدور النهائي 
والذي سيقام بذات الطريقة 
لتحديد هوية بطل الدوري 

هذا الموسم.
 ال����ى ذلك، حددت لجنة 
المسابقات وشؤون الالعبين 
المقبل موعدا  يوم السبت 
للقاء الش����باب والس����احل 
في ال� 5 مس����اء، وذلك في 
الساحل، علما  صالة نادي 
بأن المباراة قد تم تأجيلها 
بداعي مش����اركة األول في 
بطولة دولية لمنافسات »3 
ضد 3« التي أقيمت في قطر 

خالل الفترة الماضية.

»السلة« يصدر جدول 
نصف نهائي الدوري

القاهرةـ  سامي عبدالفتاح

 بعد توقف دام 51 يوما، عادت مسابقة الدوري املصري 
لكرة القدم بأربع مواجهات خرجت منها فرق الزمالك 
واحتاد الش����رطة واملقاولون وسموحة بالفوز، بينما 
تعادل إنبي مع ضيفه االحتاد السكندري باجلولة ال� 23 
للمسابقة، لتتأكد صدارة الزمالك جلدول الترتيب، بينما 
تراجع انبى وخسر نقطتني ثمينتني، ليصل الفارق الى 
5 نقاط.وقد فاز الزمالك على الداخلية بهدفني نظيفني 
باملباراة التي جمعت الفريقني بستاد السويس اجلديد.
وأحرز هدفي الزمالك حمادة طلبة بالدقيقة 60 وأحمد 

عيد عبد امللك بالدقيقة 72 من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 ليحلق 

في صدارة الدوري املمتاز.
ورغم الف����وز والصدارة الى ان أداء العبي الزمالك 
لم يكن على املستوى املقنع للبرتغالي فيريرا املدير 
الفني للزمالك، وال����ذي خاض أول مباراة للفريق في 

الدوري.
وفي مب����اراة أخ����رى، جاءت 

نتيجته����ا 
لصالح 

الزمالك ايضا، فش����ل فريق إنبي في هز شباك ضيفه 
االحتاد الس����كندري 0-0 على ملعب بتروس����بورت، 
ليرتف����ع رصيد الفريق البترولي إلى 43 نقطة محتال 
املركز الثاني، بينما أصب����ح رصيد االحتاد 30 نقطة 
باملركز الثامن، فيما خس����ر وادي دجلة أمام مضيفه 
احتاد الشرطة بهدف سجله عمر كمال.وجتمد رصيد 
دجلة عند 32 نقطة ويتقهقر للمركز اخلامس بقيادة 
مديره الفني حماده صدقي، بينما ارتفع رصيد الشرطة 

إلى 30 نقطة باملركز العاشر.
وفاز املقاولون العرب على املصري البورسعيدي 
في ستاد اإلسماعيلية بهدف نظيف ليتقدم الى املربع 
الذهبي بعد أن رفع رصيده إلى 33 نقطة، بينما جتمد 

رصيد املصري عند 28 نقطة باملركز الثالث عشر.
واستعاد سموحة انتصاراته بقيادة مديره الفني 
حلمي طوالن بالفوز على طالئع اجليش بهدفني نظيفني 
على ستاد االس����كندرية.وارتفع رصيد سموحة إلى 
28 نقطة متقدما الى املركز الثاني عش����ر، بينما جتمد 
رصيد الطالئع عند 31 نقطة باملركز الس����ابع، وسجل 

هدف����ي س����موحة إبراهيم عبد 
اخلالق واإليفواري هيرمان 

كواكو.

إعالن للسادة أعضاء اجلمعية العمومية
لنـــــادي فتــــيــــات العــــيـــــون الــــريــــاضــــي

بشأن الدعوة النتخاب عضوين مگملني ملجلس إدارة النادي  للدورة 2018/2014

جمل�س الإدارة

مالحظـــة:  
يجب إحضار البطاقة املدنية األصلية أو شهادة اجلنسية األصلية حلضور االجتماع. 

نادي فتيات العيون الريا�ضي

يسر مجلس إدارة نادي فتيات العيون الرياضي دعوة السادة أعضاء 
اجلمعية العمومية للنادي حلضور اجتماع اجلمعية العمومية املقرر 
املــــوافـــق  االثنني  يوم  مساء  من  السادسة  الساعة  متام  في  عقده 
2015/5/18 مبــقر الــنـادي باجلهراء مبنطقة العيون وذلك النتخاب 
وذلك   2018/2014 للدورة  النادي  إدارة  ملجلس  مگملني  عضوين 
بالنظام األساسي  اإلدارة  الترشيح لعضوية مجلس  حسب شروط 
للنادي وحسب اللوائح واالجراءات املعمول بها طبقًا في هذا الشأن، 
علمًا بأن فتح باب الترشيح لهذه االنتخابات سيگون خالل الفترة 
من األحد املوافق 2015/4/5 حتى يوم الثالثاء املوافق 2015/4/14 
من الساعة اخلامسة مساًء حتى التاسعة مساًء، علمًا بأن آخر موعد 
لسحب طلبات الترشيح سيگون يوم اخلميس املوافق 2015/5/14 

حتى الساعة التاسعة مساًء.
گما ينوه مجلس اإلدارة بأن أحگام املادة )27( من النظام األساسي 
األعضـــاء  تتگــون من  للنــادي  العمومـيــة  أن اجلمعية  تنص على 
فأگثر  ميالديتان  سنتان  عضويتهم  على  مضت  الذين  العاملني 
واألحگام  وبالشروط  املواعيد  خالل  املالية  اللتزاماتهم  املسددين 

املنصوص عليها في املادة )51( من النظام األساسي للنادي.
والله ولي التوفيق،،،


