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الفارسة فجر الصباح تألقت في البطولة

جانب من اجتماع وكالء وزارات الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون اخلليجي  )محمد ماهر(

 نواف بن فيصل: سعيد بمشاركتي في حفل تكريم رموز الرياضة الخليجية

أع���رب نائب الرئي���س العام 
الش���باب في السعودية  لرعاية 
امللك���ي األمير  الس���مو  صاحب 
نواف بن فيصل عن متنياته بأن 
تخرج اجتماعات وزراء الشباب 
والرياضة رؤساء اللجان االوملبية 
التعاون اخلليجي  بدول مجلس 
بقرارات وتوصيات تخدم تطلعات 

الشباب الرياضي اخلليجي.
ن���واف لدى  وأع���رب االمير 
وصوله الى البالد للمشاركة في 
اجتماع رؤس���اء للجان االوملبية 
واالجتماع ال� 24 لوزراء الشباب 
والرياضة عن سعادته واملشاركة 
في االحتفال بتكرمي رموز الرياضة 

اخلليجية.
ونقل حتي���ات خادم احلرمني 
الش���ريفني املل���ك عب���داهلل بن 
عبدالعزيز وسمو ولي العهد الى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد والشعب 

الكويتي الكرمي.
وشدد على ان العالقات التي 
تربط الكويت والسعودية هي اكثر 
من ممت���ازة وعلى كل االصعدة، 
مبينا ان عقد ه���ذه االجتماعات 
ليس غريبا ان تعقد في الكويت 
التي دأبت على احتضان مختلف 
االحداث الرياضية والشبابية التي 

تضم ابناء الدول اخلليجية.
العميق للجهود  وقدم شكره 
الطيب���ة التي تقوم به���ا االمانة 
العامة ملجلس التعاون اخلليجي 
في تطوي���ر الرياضة اخلليجية 

لتحقيق آمال الش���باب الرياضي 
في الدول الست.

من جانبه، رحب رئيس الهيئة 
العامة للشباب والرياضة املدير 
الع���ام فيصل اجل���زاف باالمير 
نواف بن فيصل ومتثيله اململكة 
العربية السعودية في االجتماعات، 
مؤكدا ان وجوده دعم اضافي لهذه 

االجتماعات.
وقال اجلزاف: ان االجتماعات 
تهدف الى حتقيق طموح الشباب 
الش���باب  اخلليجي في مجاالت 
والرياضة، وترجمة لتعليمات قادة 
دول مجل���س التعاون اخلليجي 
الذين يول���ون اهتمام���ا خاصا 
بشؤون الشباب والرياضة، السيما 
ان شريحة الشباب متثل النسبة 
الكبيرة من سكان دول املجلس.

اجتماع الوكالء

في غض���ون ذلك، بدأت أمس 
أعم���ال االجتماع ال���� 27 لوكالء 
وزارات الشباب والرياضة بدول 

مجلس التعاون.
وأكد نائب املدير العام لشؤون 
الشباب في الهيئة العامة للشباب 
والرياضة جاس���م يعقوب الذي 
ترأس االجتماع في كلمته على الدور 
املهم لألسس التي وضعها وكالء 
وزارات الشباب والرياضة بدول 
املجلس اخلليجي في االجتماعات 
العمل الشبابي  السابقة ملسيرة 
الشبابي في  في االرتقاء بالعمل 

دول املجلس.

وقال يعقوب »اننا جنتمع اليوم 
لصياغة مستقبل احلركة الشبابية 
مبنظوم���ة دول مجلس التعاون 
املتغيرات  اخلليج���ي ملواجه���ة 
التي تواجه شبابنا  والتطورات 
الدور  اخلليجي«، مش���ددا على 
الكبير الذي ميكن أن تس���هم به 

املؤسسات الشبابية.
وأض���اف ان أهمي���ة ه���ذه 
االجتماعات تأتي لترسيخ قواعد 
بناء أجيال قادرة على حتمل تبعات 
املسؤولية واملشاركة مستقبال في 
قيادة دفة مجتمعاتنا نحو املزيد 

من التقدم واالزدهار.
وتقدم يعق���وب بالتهنئة الى 
جميع الفرق واملنتخبات اخلليجية 
الت���ي حققت اجن���ازات ونتائج 
مشرفة على املستوى اخلليجي 
والعربي والدولي في شتى احملافل 
الرياضي���ة، داعيا الى بذل املزيد 
من اجلهد والتواصل واس���تنفار 
الطاقات والفكر املبدع للمحافظة 
على هذه الثروة البشرية الغالية 

وتأمني مسارها.
من جانب���ه، عبر االمني العام 
املساعد لشؤون االنسان والبيئة 
الهاشم في كلمته عن  د.عبداهلل 
االعتزاز بالدور الذي تضطلع به 
مؤسسات الشباب والرياضة في 
تقرير مس���يرة مجلس التعاون، 
متمنيا ان تكلل جهودها بالتوفيق 

والسداد.
وتوج���ه بالش���كر والتقدير 
الس���مو األمير الشيخ  لصاحب 

صب���اح األحمد رئي���س الدورة 
احلالية للمجل���س االعلى لدول 
ل���دول اخلليج  التعاون  مجلس 
الكبير  العربية على دعم سموه 
ومساندته املستمرة ملسيرة العمل 

اخلليجي املشترك.
وتضمنت اجندة االجتماع عددا 
من املوضوعات املهمة في مقدمتها 
مناقشة التقرير اخلاص مبتابعة 
تنفيذ ق���رارات اجتماعات وزراء 
الشباب والرياضة واالجراءات التي 
اتخذته���ا االمانة العامة واللجان 
التوصيات  الفني���ة وعددا م���ن 
اخلاصة باللجنة الشبابية بدول 

املجلس اخلليجي.

 اجتماع رؤساء اللجان األولمبية

ويعقد اليوم االجتماع ال� 27 
اللجان االوملبية بدول  لرؤساء 
مجلس التعاون اخلليجي العربية، 
ملناقشة التوصيات التي رفعت 
من اجتماع وكالء وزراء الشباب 
التنفيذي  والرياضة واملكت����ب 

لرؤساء اللجان االوملبية.
كما سيقام اليوم احتفال تكرمي 
رموز الرياضة اخلليجية بينهم 
الشهيد فهد األحمد واألمير الراحل 
فيصل بن فه����د وغيرهما ممن 
خدموا منظومة العمل األوملبي 
والرياضي املشترك وكانت لهم 
بصمة ودور رئيسي في املساهمة 
بنقل احلركة الرياضية اخلليجية 

الى املستوى العاملي.
وتضم قائمة املكرمني كال من 

الشهيد الشيخ فهد األحمد الرئيس 
السابق للجنة األوملبية الكويتية، 
واألمير فيصل بن فهد الرئيس 
السابق للجنة األوملبية العربية 
السعودية، والشيخ عيسى بن 
راشد آل خليفة الرئيس الفخري 

للجنة األوملبية البحرينية.
الرئيس  كما س����يتم تكرمي 
السابق للجنة األوملبية الوطنية 
العربية املتحدة  االم����ارات  في 
الش����يخ احم����د بن س����عيد آل 
مكتوم والرئيس األسبق للجنة 
األوملبي����ة العماني����ة محمد بن 
مرهون املعمري والرئيس السابق 
للجنة األوملبية القطرية الشيخ 
سعود بن خالد ال ثاني واألمني 
العام الس����ابق للجنة األوملبية 
البحرينية الشيخ عبدالرحمن 
بن راشد ال خليفة واألمني العام 
السابق للجنة األوملبية العمانية 
احمد بن هاشل املسكري واألمني 
العام الس����ابق للجنة األوملبية 
ابراهيم  الوطني����ة االماراتي����ة 

عبدامللك محمد.
وسيقام حفل التكرمي بحضور 
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة فيصل اجلزاف 
الوف����ود اخلليجية  ورؤس����اء 
املشاركة في االجتماعات وأمناء 
سر اللجان األوملبية اخلليجية 
والوكالء في وزارات الش����باب 
والرياض����ة وع����دد كبي����ر من 
الشخصيات الرياضية الكويتية 

واخلليجية.

الجزاف: أبواب »الهيئة« مفتوحة أمام الفهد

الفهد: نتائج االجتماعات ستكون مثمرة

صرح مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياض���ة فيصل اجلزاف عق���ب اللقاء 
الذي جمعه مؤخرا مع الشيخ طالل الفهد 
بأن هذا اللقاء يأتي في إطار مس���ؤوليته 
التي تدعوه للتش���اور وتبادل الرأي مع 
القيادات الرياضية، حول كل ما يهم الرياضة 
الكويتية، ولقد تطرق اللقاء حول العديد من 
املوضوعات املثارة على الساحة الرياضية 
وأكد ان ابواب الهيئة مفتوحة وان مكانه 

موجود حني يقرر العودة.
وأكد ان اللقاء كان أخويا ووديا للغاية، 
وانه على املستوى الشخصي يكن للشيخ 
طالل كل تقدير وانه احد القيادات الرياضية 
التي عملت في خدمة الكويت، وله مكانته 

اخلاصة.
وشدد اجلزاف على ان الهيئة مؤسسة 
حكومية حتكمها قوانني الدولة ولوائحها 

التي تس���عى لتأكيد احترامه���ا وااللتزام 
بتنفيذها من جميع األطراف، وجعلها ركيزة 
للعمل وحصنا للمسيرة الرياضية، وقال 
انه يسعى من جانبه على تنقية األجواء 
وتهيئة املناخ املناسب ملعاجلة كل القضايا 

املتعلقة بالرياضة.
 كما انه قد مت التنسيق حول اجتماعات 
دول مجلس التعاون الس���تقبال ضيوف 

الكويت.
 وفي هذا اإلطار وبحكم مس���ؤولياته 
يلتق���ي بالعديد من القي���ادات الرياضية 
والشبابية للتش���اور وتبادل الرأي مهما 
اختلفت اآلراء ووجه���ات النظر، وبني ان 
اجلميع يجمعه���م وحدة الهدف، والرغبة 
الصادقة في معاجلة املشكالت الرياضية 
والعمل معا الستعادة الكويت ملكانتها الالئقة 

بها في احملافل اإلقليمية والدولية.

رحب رئي���س نادي 
القادسية السابق الشيخ 
طالل الفهد بوزراء الشباب 
والرياضة ورؤساء اللجان 
االوملبية في دول مجلس 
التعاون في بلدهم الثاني 

الكويت.
وقال الفهد في تصريح 
ل���� »كونا« ان نتائج هذا 
االجتم���اع ال� 24 لوزراء 
والرياض���ة  الش���باب 
س���تكون مثمرة، مشيرا 
الى ان قراراتها ستصب 
الشباب في  في مصلحة 
جميع قطاعاته الرياضية 

والشبابية.
وأض���اف انه من املتوقع إقرار عدد من 
القرارات الرياضي���ة مثل بطولة اخلليج 
لأللعاب الش���اطئية املق���ررة إقامتها في 
البحري���ن، وبطولة رياضة امل���رأة التي 
تستضيفها اإلمارات العربية املتحدة أواخر 
الشهر اجلاري، إضافة للعديد من البطوالت 
التي من شأنها تعزيز العالقات الطيبة بني 

الرياضيني اخلليجيني.
وأش���اد الفهد بفكرة تك���رمي القيادات 
االوملبية الرياضي���ة اخلليجية التي كان 
لها دور رئيس���ي في اإلس���هام في تطور 
احلركة الرياضية والشبابية في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وأك���د ان هذه البادرة 
تدل على وفاء أبناء اخلليج 
لقياداتهم الرياضية التي 
قادت مسيرة الرياضة منذ 
انطالقها مث���ل املغفور 
له الش���يخ فه���د األحمد 
اللجنة االوملبية  رئيس 
األسبق واملغفور له األمير 
فيصل ب���ن فهد الرئيس 
السابق لرعاية الشباب 
في الشقيقة السعودية 
القيادات  وغيرهم م���ن 
الذين أسهموا في النهضة 

الرياضية اخلليجية.
وأعرب الشيخ طالل 
عن بالغ شكره جلهود جميع اللجان العاملة 
لالجتماعات التي أثمرت هذا التنظيم املميز، 
مؤكدا توفير كل اإلمكانات الكفيلة بإجناح 

االجتماعات.
كما أعرب عن أمله في ان تترجم القرارات 
التي س���يخرج بها املجتمع���ون إلى واقع 
ملموس لتلبية طموح الشباب اخلليجي 
الذي يعد الثروة احلقيقية لهذه البلدان، 
مبينا ان نتائج االجتماعات الدورية للشباب 
والرياضة بني األشقاء بدول مجلس التعاون 
وفوائده���ا تظهر تباعا عل���ى املجتمعات 

اخلليجية.

الشيخ طالل الفهد

فرسان المسيلة والمرزوق
 أبطال قفز الحواجز

تألق فرسان نادي املسيلة 
في ختام بطولة اطياب املرشود 
للقفز على املوانع في اليوم الثاني 
للبطولة التي انتهت في العاشرة 
والنصف من مساء اول من امس 
بفوز الفارس عبدالرحمن الفزيع 
باملركز األول باجلواد سيمبلي 
على ارتفاع 130/125سم واملركز 
الثالث باجل���واد كالدو وجاء 
الفارس بن���در جمعة باجلواد 
لوف���اري في املركز الثاني بعد 
اداء ممي���ز وقام ط���ارق امليلم 
ووليد املرشود بتكرمي االبطال 
واالشادة مبستواهم وتفوقهم 
في البطولة ومتنوا لهم املزيد 

من النجاح.
وعلى ارتفاع 120/115سم جنح 
الفارس خالد املرزوق باجلواد 
نوكيا من مركز الكويت في الفوز 
باملركز االول بعد منافسة شديدة 
مع علي اخلرافي وعبدالرحمن 

الفزيع والواعدة فجر الصباح 
بن���ت البارعة ومحمد املرزوق 
واالنيقة دينا البعيجان وراشد 
العجمي وغازي اجلريوي ومحمد 
النعمة وكلهم تخطوا احلواجز 
بنجاح واختلف ترتيبهم حسب 
التي س���جلوها خالل  االزمنة 
املسابقة حسب الترتيب املسجل 
وقام املرش���ود وامليلم بتكرمي 
الفرسان والفارسات ومنحهم 

بركات عطر املرشود.
وعلى ارتفاع 105/100س���م 
توج النجم العائد محمد النعمة 
من نادي املسيلة باجلواد ماكس 
موس بطال لهذه الفئة بعد اداء 
ممي���ز وهادئ اع���اد اجنازات 
النعم���ة الس���ابقة وجاء علي 
حس���ني باجل���واد تورندو في 
املركز الثاني وابرار املسلم في 
الثالث باجلواد فانسيا  املركز 
هولندا ومش���اري القطان في 

املركز الرابع وراش���د العجمي 
في املركز اخلام���س ولوجني 
السادس  املركز  العيس���ى في 
بالتس���اوي مع علي اخلرافي 
ويوس���ف احلميدان في املركز 
الثامن وقام امليلم واملرش���ود 

بتكرمي االبطال الفائزين.
وعلى ارتفاع 90/80سم التي 
شارك فيها 32 فارسا وفارسة 
جنح في تخطي احلواجز دون 
اخطاء كل م���ن جميلة املطوع 
امل���رزوق وحام���د  وغنيم���ة 
الروم���ي وأوس وليد وعنزي 
الس���ليمان  العن���زي وفاتيما 
ونبيل عبي���د ونورا الهاجري 
ويوس���ف اخلرافي وقام وليد 
املرشود وامليلم  بتكرمي الفرسان 
والفارسات واكد استمرار دعم 
اطياب املرشود لرياضة اآلباء 
واالجداد بعد النجاح الكبير الذي 

حققته البطولة.

جماهير الجهراء اعتدت على الحكم محمد العميري بالعقالفي ختام بطولة أطياب المرشود

فوز مثير للجدل للقادسية في »ذهبي السلة«

)عادل يعقوب(جنم القادسية عبداهلل الصراف تألق وسجل 34 نقطة في سلة اجلهراء

يحيى حميدان
قاد احملترف االميركي جويل بوكس فريقه القادسية لتحقيق فوز 
صعب على اجلهراء 82-80 امس في صالة يوسف الشاهني بنادي كاظمة 

ضمن مباريات اجلولة الثالثة في املربع الذهبي لدوري كرة السلة.
وبعد املباراة اعتدت اجلماهير اجلهراوية على احلكم الدولي 
محم���د العميري، حيث تعرض للض���رب من قبل بعضهم وذلك 
للظلم التحكيمي الذي وقع عل���ى فريقهم من قبل حكام املباراة 
خاصة في الثانية االخيرة عندما سجل بوكس نقطتني مع اطالق 
صاف���رة املباراة النهائية والتي لم يحتس���بها العميري واحلكم 
الس���عودي احمد الصالح في البداية وذلك النتهاء الوقت، فيما 
اصر حكم املباراة االخر الس���عودي محم���د الصالح مع مراقب 
املباراة عبدالرحمن العنزي على احتسابها ما اثار حفيظة العبي 

وجماهير اجلهراء.
وكان العميري قد اخطأ بصورة كبيرة بعد بقائه في الصالة 
الى جان���ب اجلماهير اجلهراوية املش���حونة والتي بادر احدهم 
بضربه ب�  »العقال« وخرج مبرافقة اعضاء احتاد السلة وبعض 

االداريني.
بالعودة ملجريات املباراة استطاع القادسية السيطرة في الربع 
االول مع غياب تام لالعبي اجلهراء عن التسجيل واملتابعة حتت 
السلة ليتمكن االصفر من توسيع الفارق حتى وصل الى 5-22 
بعدها عاد اجلهراء ليقلص الفارق مع نهاية الربع االول 11-24.

واستعاد اجلهراء عافيته في الربع الثاني خاصة بعد دخول 
بدر العثمان الذي جنح في تس���جيل رميت���ني ثالثيتني ليقلص 
الفارق، لكن عاد القادس���ية ليحافظ على فارق النقاط مع نهاية 

الربع 34-43.
واتضحت النرفزة على اداء الفريقني في الربع الثالث بعد ان 
جارى اجلهراء خصمه وكان قريبا من تعديل النتيجة من خالل 
حتركات االميركي انتوني جونز كيو الذي كان جنم الربع الثالث 

بال منازع، وانتهى الربع بنتيجة 63-53 ملصلحة القادسية.
وفي الربع االخير كان شد االعصاب واضحا من قبل اجلانبني 
خوف���ا من ضياع املباراة وبالذات عندما عادل كيو النتيجة الول 
مره ف���ي املباراة 80-80 قبل 14 ثانية من نهاية املباراة مع خطأ 
لم يحتس���به احلكام ملصلحته بعد ان اعترضه العب القادسية 
عبداهلل الصراف اثناء تصويبه الكرة، وقاد بوكس بعدها هجمة 
مضادة ارتكب خاللها خطأ مشي بالكرة لم يحتسبه حكام املباراة 
قبل ان يضعها في س���لة اجلهراء ليعلن فوزا قدساويا وغضبا 
جهراوي���ا قد ميتد صداه حتى االيام القادمة. وكان الصراف ابرز 
مسجلي القادسية في املباراة ب� 34 نقطة، اتى بوكس بعده ب� 13 
نقطة وفهاد السبيعي ب� 9 نقاط. ومن اجلهراء كان كيو االفضل 

ب� 38 نقطة، جاء بعده نايف الصندلي ب� 13 نقطة.
وفي املباراة الثانية، تغلب الكويت على كاظمة 80-72. قاد اللقاء 
احلكام عبداهلل السبتي ومحمد سبتي وعابر العابر، وكانت املباراة 
ق���د تأخرت بعد رفض احلكام في البداية قيادتها وذلك لتأثرهم مما 

حدث في املباراة االولى.
وتصدر القادس���ية ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط، وجاء الكويت 

ثانيا 5 نقاط، واجلهراء ثالثا 4 نقاط وكاظمة اخيرا بثالث نقاط.

الجهراء يهدد باالنسحاب

هدد مجلس ادارة نادي اجلهراء باالنسحاب من منافسات املربع 
الذهبي لدوري الس���لة وذلك جراء الظلم التحكيمي الذي وقع على 

الفريق.


