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عجب يدعو بن دريع العتزاله

»هوكي اجلليد« يكتسح الهند
 في بطولة كأس التحدي اآلسيوي

وجه العب نادي القادس���ية ومنتخبنا الوطني لكرة القدم 
السابق أحمد عجب الدعوة إلى فرج بن دريع حلضور مهرجان 
اعتزاله الذي سيقام يوم اجلمعة املقبل حتت رعاية رجل األعمال 
خالد ناصر الس���ويلم وذلك على هامش املباراة التي ستجمع 
الفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية بنظيره الكويت على 

ملعب ستاد محمد احلمد ضمن القسم الثاني من الدوري.
م���ن جهته، فقد أش���اد بن دريع بالالعب وم���ا قدمه طوال 
مشواره الرياضي مع األندية واملنتخبات الوطنية التي مثلها 
وطالب���ه ببذل املزيد خالل الفترة املقبلة من اجل خدمة الكرة 
الكويتية وعدم االبتعاد عن املجال الرياضي واالجتاه إلى العمل 
اإلداري أو الفني سواء من خالل ناديه او أي ناد آخر مستفيدا 
من خبرته الطويلة في املالعب وفي نهاية اللقاء أهدى عجب 
درعا تذكارية إلى بن دريع بهذه املناسبة شاكرا إياه على دعمه 

ملهرجان اعتزاله.

اكتس���ح منتخبنا لهوكي اجلليد نظيره الهندي 10-2 في 
ثاني مبارياته ضمن منافسات بطولة كأس التحدي اآلسيوي 
للعبة التي انطلقت مبش���اركة س���تة منتخبات ليحقق فوزه 
الثاني في البطولة الذي مكنه من تصدرها بعد انقضاء جولتني 

من منافساتها.
وفرض منتخبنا أفضليته الواضحة على مجريات أشواط 
املباراة الثالثة في ظل تألق معظم العبيه، وجاءت أهداف الكويت 
عن طريق العبه مشعل العجمي ثالثة أهداف )هاتريك( واحمد 
العجمي وعبدالعزيز الش���تيل هدفني لكل منهما فيما اضاف 
الالعبان عبدالعزيز املراغي وجاسم العوضي وسالم العجمي 

هدفا واحدا لكل منهما. 
وفي مباراة ثانية حقق منتخب عمان فوزا ثمينا على منتخب 
ماليزي���ا بنتيجة هدفني مقابل ال ش���يء بعد اللجوء لضربات 
الترجيح عق���ب انتهاء الوقتني األصل���ي واإلضافي بالتعادل 
بنتيجة س���بعة أهداف لكل منهما علم���ا ان املنتخب العماني 
كان متقدم���ا بفارق هدفني قبل أن يتعادل منتخب ماليزيا في 

الدقائق األخيرة.
وجنح منتخب س���نغافورة في حتقيق فوزه األول والذي 
جاء على حساب منتخب قيرقستان بنتيجة 4-2 بعد أن حول 
تأخره في بداية الشوط االول بهدف ليعود ويتعادل في نهاية 
الش���وط ثم يفرض هيمنته على بقي���ة املباراة ويخرج فائزا 

ليدخل دائرة املنافسة على املراكز االولى في البطولة.
من جانبه، اكد نائب رئيس نادي الكويت األلعاب الشتوية 
الشيخ نواف فهد احلمد في تصريح صحافي عقب انتهاء منافسات 
اليوم ان جناح حفل االفتتاح وأول جولتني للبطولة يثبت قدرة 

النادي على تنظيم البطوالت الكبرى في هذه الرياضة.
وقال ان منتخب الكويت ق���ادر على الفوز باللقب بعد ان 
اظه���ر إمكانياته الكبيرة في اول مباراتني له في البطولة بعد 
ان اس���تعد جيدا للبطولة، حيث أقام عدة معسكرات خارجية 
مهنئا املنتخب العماني على ظهوره مبستوى مشرف بالبطولة 
بعد حتقيقه فوزين متتاليني بالرغم من قصر فترة انضمامه 

لالحتاد الدولي للعبة.
وأضاف أن ناديه حريص على إتاحة الفرصة لالعبيه لتطوير 
مستواهم الفني من خالل إشراكهم في البطوالت الكبرى، مشيدا 
بدعم وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة 
املدير العام الشيخ احمد املنصور للنادي ما اسهم في االرتقاء 

باللعبة وتطويرها. 
بدوره أعرب حارس مرمى املنتخب العماني يوسف العماني 
عن س���عادته لفوز منتخب السلطنة على ماليزيا والبقاء في 
دائرة املنافسة على اللقب بالرغم من قلة خبرة الالعبني، وأكد 
انه كان واثقا من فوز فريقه وصد الضربات الترجيحية ومتنى 

مواصلة فريقه للفوز في املباريات املقبلة.

حصل البطل الكويتي بدر بالل على املركز الرابع في بطولة 
هولندا »فيزيك« لطول فوق 180 سم.

ويعتبر املركز الذي حققه البطل الواعد في الرياضة إجنازا 
خارجيا للمرة االولى يحققه في مسيرته، بأن يكون بني األربعة 

الكبار في القارة األوروبية وبني عمالقة الرياضة في العالم.

أحمد عجب يقدم درعا تذكارية إلى فرج بن دريع

فهيد العجمي يسلم جائزة أفضل العب 

منتخبنا اجتاز عقبة الهند بسهولة 

افتتاح البطولة اخلليجية للغولف اليوم
جترى اليوم الثالثاء مراس���م حفل افتتاح بطولة مجلس 
التعاون اخلليجي للغولف التاس���عة عشرة للرجال والثامنة 
للش���باب واألولى للس���يدات، التي تنظمها اللجنة الكويتية 

للغولف وتختتم 25 اجلاري على مالعب صحارى.
وتقام البطولة حتت رعاية وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود، مبشاركة 
منتخبات اإلمارات والس���عودية 
وقطر وعم���ان والبحرين، إلى 

جانب الكويت املضيفة.
وأنهت اللجنة استعداداتها 
الستضافة هذا احلدث اخلليجي 
الهام، إذ حتول مقر البطولة 
إلى خلية نحل ال تهدأ في الفترة 
املاضية، تفاديا ألي معوقات قد 
تواجه النواح���ي التنظيمية أو 
الفنية، خصوصا في ظل احلرص 
على تنظيم بطولة استثنائية، ستشهد 
مشاركة العنصر النسائي في املنافسات للمرة األولى في تاريخ 
البطوالت اخلليجية. وكانت وفود املنتخبات اخلمسة الشقيقة 

قد وصلت إلى الكويت على مدار اليومني املاضيني.

الكويت تستضيف
 البطولة العربية لـ»الووشو كونغ فو«

حزام إلى »سباير« إلجراء عملية بالركبة

احلكم العنزي يقاضي 5 من العبي الشباب

أعلن رئيس اللجنة الكويتية لل�»ووشو كونغ فو« ناصر 
اللوغاني عن اس���تضافة الكويت للبطولة العربية اخلامسة 

للشباب للووشو كونغ فو أكتوبر املقبل. 
وق���ال اللوغاني الذي يترأس الوفد املش���ارك في فعاليات 
بطولة األندية العربية التاس���عة انه وبالتنسيق بني االحتاد 
العربي للعبة واللجنة الكويتية ستستضيف الكويت البطولة 

العربية اخلامسة للشباب. 
وأعرب عن شكره لرئيس اللجنة االوملبية الشيخ د.طالل 
الفهد الصباح وأمني سر اللجنة األوملبية عبيد العنزي ورئيس 
جلان الفنون القتالية في اللجنة االوملبية الشيخ فهد طالل الفهد 

على دعمهم ومساندتهم للجنة الكويتية للووشو كونغ فو.

مبارك الخالدي

غادر البالد ظهر امس جنم نادي الكويت واملنتخب األوملبي 
أحمد حزام متوجها الى قطر إلجراء عملية جراحية في املستشفى 

املتخصص التابع ألكادميية اسباير.
وأكد مدير الكرة في الفريق األول أن حزام غادر البالد برفقة 
د.عبيد الشمري، مشيرا الى ان الالعب يحتاج الى فترة تأهيلية 

تعقب العملية متتد من شهرين الى ثالثة اشهر.
اجلدي���ر بالذكر ان نادي الكويت واملنتخب خس���را جهود 

النجم الواعد نتيجة لإلصابة القهرية.

أحمد السالمي

أكد احلكم عبدالهادي العنزي في تصريح خاص في »األنباء« 
على قيامه بتقدمي شكوى رسمية ضد 5 من العبي فريق نادي 
الشباب حتت 19 سنة وذلك على خلفية اعتدائهم عليه في أثناء 
إدارته إحدى مباريات الفريق على ناديهم حيث قاموا باالعتداء 
عليه ومت توثيق احلادثة بالڤيديو الذي مت تداوله حينها في 

مواقع التواصل االجتماعية.
وقال: تقدمت بالش���كوى إلى اجلهات القانونية املختصة 
وتوكي���ل احملامي أنور العنزي ملتابع���ة اإلجراءات القانونية 
وذلك بعد أن أصدرت جلنة االنضباط عقوباتها على الالعبني 
اخلمس���ة الذين اعتدوا علي أثناء إدارتي ملباراة فريقهم على 
ملعبهم، ونصت العقوبات على شطب العب واحد وإيقاف العب 

آخر لنهاية املوسم وإيقاف 3 العبني سنة ميالدية.
وأضاف: العقوبات التي صدرت لم تكن مناسبة ملا حدث، كما 
أن مجلس إدارة نادي الشباب قدم استئنافا لتخفيف العقوبات 
عن الالعبني، وعليه فقد قررت اللجوء إلى القضاء ألخذ حقي 

عبر القنوات القانونية.

العبو كاظمة يريدون مواصلة املشوار في البطولة اخلليجية

في ربع نهائي دوري أبطال اخلليج

كاظمة إلقصاء الريان أمام جماهيره
عبدالعزيز جاسم 

يسعى كاظمة الستعادة 
أمجاد املاض���ي خليجيا 
الليلة  عندما يحل ضيفا 
على الريان القطري في ربع 
نهائي دوري أبطال اخلليج 
ال� 30 والتي تقام بنظام 
خروج املغلوب من مباراة 
واحدة على ملعب الريان، 
ويبح���ث البرتقالي عن 
اللقب املفقود بعد غياب 20 
عاما عن منصات التتويج 
اخلليجي���ة وس���تكون 
الري���ان مبنزلة  مواجهة 
املفتاح الرئيسي الستعادة 
هذا اللقب.واحتل البرتقالي 
وصافة املجموعة الثالثة 
برصيد 6 نقاط، فيما تصدر 
الري���ان املجموعة األولى 
ب�8 نقاط.ويدخل كاظمة 
املواجهة وهو يدرك متاما 
أن املوسم احمللي بالنسبة 
له قد انتهى خصوصا بعد 
اقتناعه بوجوده في املركز 
السادس بالدوري خلف 
العربي والكويت والقادسية 
واجلهراء والساملية، كما أنه 
خرج من جميع البطوالت 
احمللي���ة األخ���رى خالي 
الوفاض، لذلك سيقاتل من 
أجل مواصلة املنافسة على 
لقب البطولة اخلليجية، 
وهو ق���ادر على ذلك ألنه 
ميلك مجموعة مميزة من 
الالعبني يأتي في مقدمتهم 
ناص���ر فرج ومش���اري 
العازمي وطالل الفاضل 
وحمد حربي ويوس���ف 
ناصر باإلضافة إلى هداف 
ال���دوري باتريك فابيانو 
الذي يقدم مستويات من 
مواجهة إلى أخرى ويعتبر 
احد مكاسب البرتقالي هذا 

املوس���م.ويبحث كاظمة 
ع���ن حتقيق الف���وز أوال 
ومن ثم تقدمي املس���توى 
املفقود في آخر مواجهات 
ال���دوري وكذلك في دور 
املجموع���ات بالبطول���ة 
اخلليجية ولن يكون ذلك 
إال إذا قام املدرب البرازيلي 
جانسينيز داسيلفا بقراءة 
املنافس بصورة جيدة من 
خالل متابعته للمباريات 

األخيرة للفريق مستندا 
على عدد من األش���رطة 
الت���ي مت توفيرها له من 
قبل اجلهاز اإلداري للفريق.
وعل���ى اجله���ة األخرى 
يسعى الريان إلى مواصلة 
انتصارات���ه ونتائج���ه 
اإليجابية التي يحققها على 
الصعيد اإليجابي محليا 
وخارجي���ا حيث عاد إلى 

دوري األضواء.

بالل رابع بطولة هولندا لـ »الفيزيك«

الشمري: أمتلك 4 عروض محلية
أكد طارق الشمري العب نادي كاظمة أنه 

ميتلك أربعة عروض من أندية محلية، 
رافضا الكشف عن هوية تلك األندية، 

مضيفا أنه سيحسم موقفه بالقبول 
أو الرفض، عقب نهاية املوسم الكروي 

احلالي.

وأشار الشمري إلى األولوية في التجديد 
للبرتقالي، حيث ينتهي عقده مع كاظمة 
بنهاية املوسم احلالي، متمنيا االستمرار 

مع فريقه.
وأبدى الالعب حزنه الشديد لغيابه عن 
لقاء اليوم أمام الريان بسبب اإلصابة.

كاظمة
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الريان

�إعـــــــــــــالن

جمل�س �لإد�رة

نادي �لقاد�ضية �لريا�ضي

 ي�ضر جمل�س اإدارة نادي القاد�ضية الريا�ضي اأن يعلن لل�ضادة اأع�ضاء اجلمعية العمومية 

اأن جمل�س الإدارة ق�������د قرر يف اجتماعه رقم )19( املنعقد بتاريخ 2015/03/02 دعوة 

اجلمعي�������ة العمومية العادية ال�ضنوية للن�������ادي لالنعقاد وذلك يف متام ال�ضاعة ال�ضاد�ضة 

م�������ن م�ضاء ي�������وم الثالثاء املوافق 2015/06/09 مبقر الن�������ادي بحويل وذلك للنظر يف 

جدول الأعمال التايل:  

حت�������ى   2014/4/1 م�������ن  الف�������رة  ع�������ن  وامل�������ايل  الإداري  التقري�������ر  مناق�ض�������ة   –  1
.2015/3/31

2 – امليزانية واحل�ض�������اب اخلتامي عن ال�ض�������نة املالية املنتهية يف 2015/3/31 وتقرير 
مراقب احل�ضابات.

3 – م�ضروع امليزانية املقرحة لل�ضنة املالية القادمة 2016/2015.
4 – القراحات املقدمة للمجل�س من ال�ض�������ادة اأع�ضاء اجلمعية العمومية الذين يحق 
لهم ح�ضور الجتماع اأو من جمل�س الإدارة قبل موعد الجتماع بخم�ضة وع�ضرين 

يوم�������ا على الأق�������ل اأي يف موعد اأق�ضاه ال�ضاع�������ة التا�ضعة من م�ض�������اء يوم اخلمي�س 

املوافق 2015/5/14.

5 – تعيني مراقب للح�ضابات وحتديد مكافاأته.
علما باأن ح�ض�������ور الجتماع �ضيقت�ضر على الأع�ضاء الذين م�ضت على ع�ضويتهم �ضنة 

ميالدي�������ة فاأكرث وامل�ضددي�������ن للتزاماتهم املالية، خالل موعد غايت�������ه نهاية �ضهر فرباير 

ال�ضاب�������ق على انعقاد اجلمعية العمومية طبق�������ا لن�س املادتني )27( و )51( من النظام 

الأ�ضا�ضي للنادي.

تنوي���������ه: يجب اإح�ض�������ار البطاقة املدنية الأ�ضلي�������ة )�ضارية املفع�������ول( اأو �ضهادة اجلن�ضية 

ليتمكن الع�ضو من ح�ضور الجتماع.

واهلل ويل التوفيق ،،،

املنتخب يتدرب في 13 مايو ومفاضلة بني معسكر تركيا وقبرص

ضم احلشان وأمان إلى صفوف األزرق
عبدالعزيز جاسم 

علمت »األنباء« من مصادر موثوقة في احتاد 
الكرة أن اللجنة الفنية مع املدرب نبيل معلول قد 
اتفقا مساء أمس على أن التجمع األول لالعبي األزرق 
سيكون في 13 مايو املقبل استعدادا لتصفيات آسيا 
املوحدة املؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 
2018 ونهائيات كأس آسيا في اإلمارات 2019، على 
ان يكون موع����د املغادرة إلى تركيا او قبرص في 
26 مايو حيث س����تتأكد وجهة املعسكر إلى احدى 
الدولتني بناء على موافقة منتخب األردن مبواجهة 
األزرق في تركيا او موافقة فلسطني الذي يعسكر 
في قبرص بنفس التوقيت، وارتأى اجلهاز الفني 
مواجهة احدهما القتراب مستوى وأسلوب املنتخب 
اللبناني منهما والذي سيلتقي معه االزرق 11 يونيو 
املقبل. وأشارت مصادر ل� »األنباء« بأن اجلهاز الفني 
لألزرق ضم س����يف احلشان وحمد أمان باإلضافة 
إلى خمسة العبني من املنتخب األوملبي إلى صفوفه 

استعدادا لالستحقاقات املقبلة. 

»املسابقات« تقرر خسارة الشباب 
من اليرموك.. وتؤجل مواجهة الكويت 

مع اليرامكة
عبدالعزيز جاسم 

قررت جلنة املسابقات باحتاد الكرة اعتماد خسارة الشباب من 
اليرموك 0-3 بعد اشراك األول ملدافعه احملترف التونسي سليم 
كابي املوقوف مباراة واحدة من قبل جلنة االنضباط، علما بأن 

اللقاء انتهى في اجلولة املاضية الـ23 في دوري VIVA بتعادل 
الفريقني 2-2. كما قررت اللجنة تأجيل مواجهة الكويت مع 

اليرموك في اجلولة قبل األخيرة من الدوري من 2 مايو حتى 4 
مايو وذلك ملشاركة األبيض في كأس االحتاد اآلسيوي.

)أزرق. كوم( جنم املباراة فيصل عجب يحاول املرور من أحد العبي الساحل   

القادسية »يدكّ« مرمى الساحل بخماسية
ناصر العنزي

بال عناء، حقق القادسية 
الساحل  فوزا س���هال على 
بنتيج���ة 5 اه���داف مقابل 
ال ش���يء في املباراة التي 
جمعتهما امس على ستاد 
محمد احلمد في ختام اجلولة 
ال� 23 لدوري »VIVA«، ورفع 
الى »52«  األصفر رصيده 
ف���ي املركز الثال���ث. أنهى 
القادس���ية املباراة في اول 
نصف س���اعة من الشوط 
األول بعد ان سجل 3 اهداف 
س���ريعة فكك بها خطوط 
الس���احل واحبط حارسه 
علي العيس���ى مبكرا، وبدأ 
مدرب القادسية راشد بديح 
املباراة بتشكيلة مكونة من 
احمد الفضلي وضاري سعيد 
وسومايال وعامر املعتوق 
وفيصل سعيد وشيهو وفهد 
األنصاري وسلطان العنزي 
وبدر املطوع وفيصل عجب 
ودانييل، ولم يترك القادسية 
األفضل في امكانيات العبيه 
الساحل  وخبرتهم خصمه 
يلملم صفوفه وباغته مبكرا 
بهدف لبدر املطوع بعد ان 
اخترق الدفاع وسدد بقوة 
هدفا، وعاد املطوع وصنع 
هدفا آخر لفيصل عجب الذي 
راوغ احلارس علي العيسى 
وسجل الهدف الثاني »22« 
وبعد ان متكن األصفر من 
املباراة مارس دورا هجوميا 
ضاغطا على خصمه وكأنه 
يلعب وحده، واس���تحوذ 
خط الوس���ط عل���ى كامل 
املباراة، ومرر كرات سانحة 
للتسجيل للمهاجمني عجب 
ودانييل، واستطاع الثاني ان 
يسجل الهدف الثالث من كرة 
جميلة سكنت مرمى حارس 

اخلصم دون ان يراها »28«. 
ولو استغل القادسية انهيار 
الثالث  الهدف  خصمه بعد 
لسجل اكثر من هدف، بينما 
ظهر الس���احل في الشوط 
االول بحالة متواضعة في 
خطوطه الثالثة وكان خط 
الدفاع أكثرهم معاناة ولم 
يجد مساندة من خط الوسط، 
ولم تكن له هجمات منظمة 
بسبب انقطاع االتصال ما 
بني الوسط والهجوم. في 
الشوط الثاني واصل األصفر 
س���يطرته وسجل سلطان 
العنزي الهدف الرابع برأسه 

من ركلة ركنية »48«. وزج 
راشد بديح بالبديلني صالح 
الشيخ ويوسف عبدالعزيز 
ووسط الهجمات القدساوية 
سجل فيصل عجب الهدف 
اخلامس برأسه بعد ان تابع 
كرة الشيخ املسددة »70«، 
وسار الش���وط الثاني كما 
كان علي���ه الش���وط األول 
والقادس���ية مسيطر على 
النهاية بال  املباراة حت���ى 

مقاومة من خصمه.
أدار املباراة احلكم الدولي 
مشعل العسعوسي ولم يجد 

صعوبة في ادارتها.


