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االجتماع الـ 24 لوزراء الشباب والرياضة لدول الخليج يعقد اليوم

الفهد: اللجان األولمبية الخليجية شركاء في صناعة اإلنجاز

مسؤوليات جديدة وقرارات جديدة 
نتمنى ان تتحقق وخاصة من خالل 
الكويت وهو حتديد انطالقة بطولة 
االلعاب االوملبية الرياضية االولى 
التي س����تقام في مملكة البحرين 

العام املقبل.

مشاريع قرارات مهمة

العام  من جانبه توجه االمني 
لدول مجل����س التعاون اخلليجي 
عبدالرحمن العطية بالشكر اجلزيل 
لصاحب السمو األمير رئيس الدورة 
احلالية للمجلس األعلى ملجلس 
التعاون وإخوانه قادة دول املجلس. 
وقال ان القرارات املهمة التي صدرت 
ع����ن اجتماع املجلس ال� 23 لقيت 

الئحتها التنظيمية.  واش����ار الى 
انه مت إنش����اء مختبر معترف به 
دوليا للكشف عن املنشطات لدى 
الرياضيني باستضافة دولة قطر 
مطالبا األجه����زة املعنية في دول 
املجلس والتي لم تتخذ بعد إجراءات 
االنضمام إل����ى االتفاقية الدولية 
الصادرة عن منظمة اليونس����كو 
واخلاص����ة مبكافحة املنش����طات 
الالزمة  بسرعة اتخاذ اإلجراءات 

لالنضمام لهذه االتفاقية.
وزراء  اجتماع����ات  وتأت����ي 
الشباب والرياضة تتويجا وخامتة 
الجتماعات املسؤولني الرياضيني في 
دول املجلس اخلليجي التي انعقدت 
على مدى اربعة ايام متتالية شملت 

اهتماما وعناية فائقة من اللجان 
األوملبية ب����دول املجلس واألمانة 
العامة وأثمرت حتقيق مزيد من 
النجاحات واإلجن����ازات في إطار 

العمل املشترك في املجال الرياضي 
السيما مشروع إقامة الدورة األولى 
لأللع����اب الرياضية لدول مجلس 
التعاون املزمع اقامتها في البحرين.  

واضاف العطية ان دورة األلعاب 
الشاطئية التي اقرت في االجتماع 
السابق املقررة في البحرين منوها 
باجلهود احلثيث����ة التي اتخذتها 

البحرين من أجل اإلعداد والتحضير 
لها بعد ان مت حتديد انواع مسابقاتها 
وفئاتها السنية مبينا انه معروض 
على اجتماعكم مقترح مبشروع 

اليوم  الكوي����ت  تس����تضيف 
االجتماع ال� 24 لوزراء الش����باب 
التعاون  والرياضة بدول مجلس 
اخلليجي ملناقشة التوصيات التي 
رفعها اجتماع وكالء وزراء الشباب 
والرياضة واجتماع الدورة الرابعة 
والعشرين ملجلس رؤساء اللجان 
االوملبية بدول املجلس اخلليجي 
الذي عقد اجتماعه امس برئاسة 
ال����وزراء  نائب رئي����س مجلس 
للش����ؤون االقتصادي����ة ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لش����ؤون 
الدولة لشؤون االسكان ورئيس 
اللجنة االوملبية الشيخ احمد الفهد. 
الفهد في كلمته االفتتاحية  وقال 
لالجتماع الذي ش����ارك فيه االمني 
العام ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي����ة عبدالرحمن العطية ان 
املجال الشبابي والرياضي يحظى 
بدعم كبير من قبل اصحاب السمو 
ق����ادة دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية. مضيفا ان الكويت 

تتشرف برئاسة هذه الدورة.
وذكر ان مسيرة العمل اخلليجي 
تسير في الطريق السليم وتعمل 
على اثراء احلركة االوملبية مشيرا 
الى االجنازات في شتى املجاالت 
وبالتحديد مجال احلركة الرياضة 
عل����ى املس����توى االداري والفني 
والرياضي، مبينا ان دول مجلس 
التعاون استطاعت ان تضع اسمها 
على لوحات الش����رف في ش����تى 
احملافل الرياضية وعلى مستوى 

االقليمي والقاري والعاملي.
الفهد اهمي����ة وضرورة  وبني 
الشباب احليوي  االهتمام بقطاع 
وان املطلوب في املستقبل الكثير 
من العمل من اجل حتقيق التطلعات 
الشبابية حيث ان الشباب اخلليجي 

يحتاج الى الدعم والثقة به.
واض����اف ان احلركة االوملبية 
الشبابية والرياضية امامها اليوم 

اجتماع املكتب التنفيذي لرؤساء 
اللجان االوملبية اضافة الجتماع 
وكالء وزراء الشباب واجتماعات 

رؤساء اللجان االوملبية.
وس����يترأس االجتماع رئيس 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف مبش����اركة نائب 
الرئيس العام لرعاية الشباب في 
السعودية االمير نواف بن فيصل 
ورئيس املؤسسة العامة للشباب 
والرياض����ة في مملك����ة البحرين 
الشيخ فواز آل خليفة. ويشارك 
في االجتم����اع ايضا وزير الثقافة 
والفنون في قطر د.حمد الكواري 
ووزير الثقافة والشباب االماراتي 
عبدالرحمن العويس.  وسيبحث 
االجتماع عددا من مشاريع القرارات 
التي رفعها اجتماع وكالء وزراء 
الش����باب والرياض����ة وهي اقامة 
معسكر العمل اخلارجي لشباب دول 
املجلس في فنلندا العام املقبل مع 

نظرائهم في االحتاد االوروبي.
كما سيناقش االجتماع ايضا 
اقامة امللتقى الثقافي الذي سيقام 
في قطر في وق����ت الحق من هذا 
العام وكذلك اقامة امللتقى الثاني 
التعاون مع  لشباب دول مجلس 
شباب العالم في عام 2012، اضافة 
الى مناقشة مقترح الكويت بإنشاء 
موقع الكتروني ملجلس وزراء دول 
مجلس التعاون اخلليجي في مجال 
الشباب والرياضة.  كما سيبحث 
االجتماع متابعة تنفيذ استراتيجية 
اقرت في  الش����باب والتي  رعاية 
االجتماع الثامن والعشرين لقادة 
دول مجلس التعاون اخلليجي في 
قطر ووضع برامج خاصة للقادة 
الش����باب الت����ي ال تقتص����ر على 
الرياض����ة فقط اضافة الى اعتماد 
الشعار اجلديد للجنة اعداد القادة 
الرياضي واعتماد خطة  للشباب 

جلنة الرياضة للجميع.

الشيخ أحمد الفهد متوسطا املشاركني في اجتماع رؤساء اللجان األوملبية اخلليجية

الجزاف وآل خليفة يناقشان االحتراف الكلي
ناق��ش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للش��باب والرياضة املدير 
العام فيصل اجلزاف في لقائه مع الشيخ فواز آل خليفة رئيس املؤسسة 
العامة للشباب والرياضة مبملكة البحرين موضوع االحتراف الكلي في 
مالعب كرة القدم في البلدين وقد طلب الش��يخ آل خليفة الهيكل الفني 
واإلداري لهيئة الشباب والرياضة بغرض االطالع عليه. وقد أبدى الشيخ 

آل خليف��ة ارتياحه لهذه الزيارة وأثنى على اجلهود املبذولة من العاملني 
في الهيئة العامة للشباب والرياضة. واعرب الشيخ فواز آل خليفة عقب 
جولة تفقدية بستاد جابر الدولي عن إعجابه بهذا الصرح الرياضي املتميز 
الذي سيضيف نقلة نوعية للرياضة الكويتية في مجال كرة القدم مشيرا 

إلى أن الستاد يعتبر مفخرة للرياضة اخلليجية والرياضيني.

»هتاشة« تفوز بكأس المحمد في الهجن

أشبال السالمية أبطال اليد بجدارة

برعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
الذي ناب عن س���موه محافظ 
الش���يخ د.ابراهيم  االحم���دي 
الدعيج، وبحض���ور جماهير 
غفيرة يتقدمه���م رئيس نادي 
الهجن ورئيس االحتاد العربي 
حسني الدواس وأمني السر العام 
ربيح العجم���ي، واالمني العام 
لالحتاد العربي للهجن عبداهلل 
املطيري، توج الذلول »هتاشة« 
لفيصل املري بطال لكأس سمو 
رئيس مجلس الوزراء املخصص 
للحيل على مسافة 6 كيلومترات 
بعد سباق مثير ومنافسة مع 
الذلول مرعوشة ملقبل العجمي 

الذي احتل املركز الثاني.
وقام الشيخ ابراهيم الدعيج 
بتقدمي الكأس الى فيصل املري 
بالف���وز، وأعرب عن  وهن���أه 
سعادته وتشرفه باالنابة عن 
سمو رئيس مجلس الوزراء في 
تقدمي الكأس ورعاية املهرجان، 
واضاف انها عادة طيبة عودنا 
الس���مو األمير  عليها صاحب 
وس���مو ول���ي العهد وس���مو 
رئيس مجل���س الوزراء، وهي 
دعم الرياض���ات التراثية وفي 

مقدمتها رياضة الهجن.
ثم قام حسني الدواس بتقدمي 

حامد العمران
تّوج الساملية بطال لدوري اليد 
حتت 12 س����نة للعام الثاني على 
التوالي بعد فوزه في اللقاء اخلتامي 
عل����ى الفحيحي����ل 22-15 ليرفع 
الس����ماوي رصيده الى 26 نقطة 
دون هزمية بقيادة املدرب املصري 
القدير أحمد سليمان الذي أثبت انه 
من أفضل املدربني للمراحل السنية، 
فيما احت����ل العربي املركز الثاني 
بعد تغلبه على الش����باب 7-25 
ليرفع رصيده الى 24 نقطة، واحتل 
الكويت املركز الثالث بفوزه على 
الصليبخات 28-10 ورفع رصيده 
الى 22 نقطة. وعقب اللقاء اخلتامي 
قام عضو مجلس إدارة االحتاد خالد 
عبدالقدوس بتقدمي كأس البطولة 
الى الساملية، فيما وزع امليداليات 
امللونة على أصحاب املراكز الثالثة 
األولى الساملية والعربي والكويت 
كل من عضو االحتاد فوزي الفرج 
ونائب رئيس نادي الساملية جواد 
عسكر ومدير األلعاب اجلماعية 
صقر فيروز. وقد مثل السماوي في 
البطولة كل من: علي محمد جاسم، 
علي خالد، محمد دش����تي، ناصر 
محمود، عبدالرحمن فرماوي، أحمد 
اخلتالن، موسى اسماعيل حيدر، 
علي الشطي، حسني جرخي، حسن 
سلمان، وليد خالد، حسن املنصور، 

إخالء سبيل 
مشعل نايف

مبارك الخالدي
قررت النيابة العامة 
صباح أمس اخالء سبيل 
العب التضامن مش���عل 
نايف بكفالة قدرها 500 
دينار ومنعه من السفر 
بع���د أن جتدد حبس���ه 
أكثر من مرة على خلفية 
القضية 2010/31 جنايات 
الفروانية املرفوعة ضده 
م���ن الع���ب الفحيحيل 
عب���داهلل االرمل���ي بعد 
اعتدائه على االرملي في 
مباراة ودية بني التضامن 
والفحيحيل، وس���تأخذ 
القضي���ة طريقه���ا الى 
احملكمة عل���ى أن يحدد 

موعد اجللسات الحقا.
وق���ال احملامي دومي 
املويزري ان القرار يؤكد 
سالمة موقف نايف من 
القضي���ة والتي تندرج 
حتت بند امل���ادة 31 من 
قانون اجل���زاء بإعفاء 
الالعب من العقوبة، اذا 
نتجت اصابة غير متعمدة 
ناجت���ة عن احتكاك بني 
العبني وهذه تتطابق مع 

حادثة نايف.

99 جوادًا في مهرجان الكؤوس 
والسيارات في »الصيد«

يشهد مضمار سباق اخليل بنادي الصيد والفروسية في الثالثة 
والنصف بعد ظهر اليوم برعاية صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح االحمد املهرجان الكبير لالجتماع الثاني والعش���رين الذي 
قيد فيه 99 جوادا وفرسا من مختلف الدرجات منها 11 جوادا وفرسا 
من أقوى اجلياد تتنافس على كأس صاحب الس���مو األمير ال� 35 
على مس���افة 2400 متر وهي »اخو هيام« و»غال عالية« السطبل 
النشاما، و»االذفر« للشاطري، و»عطا الغالي« لسعدون العتيبي، 
و»حميدان« لدس���مان، و»كل الوفا« لالبرق، و»موزون« للبنوان، 
و»عفتان« للسيحان، و»بدراني وبس« و»كوون وبس« للنصف، 
و»ما عليك« للمطرقة. وقد أعرب رئيس نادي الصيد والفروسية 
الش���يخ ضاري الفهد عن س���عادته وسعادة اس���رة نادي الصيد 
ومحبي رياضة اآلباء واألجداد مبهرجان اليوم الذي يقام برعاية 
صاحب السمو األمير، كما شكر الشيخ فهد اجلابر والشيخ خالد 
الفهد على تقدميهما كأسني في مهرجان اليوم، وشكر الشيخ فهد 
صباح الناصر واسطبل العرين وسعود الشالحي ونادي الصيد 
على تقدميهم اربع سيارات اليوم للمناطق وجميع اجلياد. وأضاف 
ان هناك جوائز اخرى للجماهير في مهرجان صاحب السمو األمير 
وعيد الفروس���ية وان الدعوة مفتوحة للجمي���ع حلضور أقوى 

سباقات املوسم.
اما عن املهرج���ان فقد خصص الش���وط االول جلياد املناطق 
للتنافس على السيارة املقدمة من النادي وقيد فيه 17 جوادا وفرسا 
منها املرشح القوي »ابن لعبون وبس« للنصف، و»منتظر« ألبناء 

الشهيد، و»اليوم اجلديد« لطامي الهاجري القادم من األحمدي.
وفي الشوط الثاني خصص للسيارة املقدمة من سعود الشالحي 
على مسافة 2400 متر وقيد فيه 12 جوادا وفرسا من ابطال سباقات 
نادي الصيد والفروسية. وفي الشوط الثالث للنتاج احمللي على 
كأس الشيخ خالد الفهد. والشوط الرابع للمبتدئات على مسافة 2200 
متر وقيد فيه 19 جوادا وفرس���ا تتنافس على السيارة املقدمة من 

اسطبل العرين بقيادة الشيخ عبداهلل احلمود عميد االسطبل.

نعيمة األحمد تشيد بتحضيرات اإلمارات
للدورة الثانية لرياضة المرأة الخليجية

اش���ادت رئيس���ة اللجنة التنظيمية لرياضة املرأة بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية الش���يخة نعيمة األحمد باخلطوات 
التحضيرية املتميزة التي تقوم بها جلنة االمارات للرياضة النسائية 

الستضافة الدورة الثانية لرياضة املرأة اخلليجية 28 اجلاري. 
واعتبرت هذه الدورة متممة الجنازات املرأة اخلليجية ومنطلقا 
لتحقيق املزيد منها في ظل القيادة احلكيمة مللوك وأمراء ورؤس���اء 

وقادة دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
وقال���ت االحمد ان تلك التحضيرات اجلي���دة نابعة من االهتمام 
الكبير الذي توليه القيادة احلكيمة لدولة االمارات للمرأة والسعي 
الدؤوب لتعزيز دورها في املجتمع واآلخذ بيدها نحو مواقع متقدمة 

وجعلها تشارك الرجل في املجاالت كافة بصورة حقيقية.

خلفان: جاهزون لتنظيم
 »خليجية القوى«

اكد نائب رئيس اللجنة املنظمة لبطولة مجلس التعاون اخلليجي 
الثانية عشرة اللعاب القوى محمد خلفان ان جميع الدول اخلليجية 
أعلنت مش���اركتها في البطولة التي ستنطلق في السابع من ابريل 
املقبل وتستمر حتى التاسع منه على مضمار محمد الرشدان بكيفان، 
مضيفا ان االس���تعدادات جارية على قدم وساق من اجل تنظيم هذا 
العرس اخلليجي وسيتم بدء بروفات حفل االفتتاح االسبوع القادم 

بالتعاون مع وزارة التربية.
واضاف انه مت اختيار التش���كيل النهائي ملنتخبنا الوطني الذي 
سيش���ارك في البطولة، وس���يتم تطعيم املنتخب ببعض الوجوه 
اجلديدة بعد ختام البطولة العامة للش���باب التي س���تنطلق اليوم 

على مضمار كيفان.

درع تذكارية للمحافظ وشكره 
على حضوره ودعمه الالمحدود 
للنادي الذي يتولى رئاس���ته 
الفخرية، كما شكر سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 
احملمد على دعمه لرياضة اآلباء 

واألجداد.
وعلى كأس النادي املخصصة 
للثناي���ا ابكار على مس���افة 6 
كيلومترات، فاز الذلول »غارة« 
العجمي باملركز االول،  لربيح 

وجاء فراسه لسعود املطيري 
في املركز الثاني وحديجة لعادل 

احلمد في املركز الثالث.
وفي بقية االشواط، فاز الذلول 
سلطانة ملشعان العتيبي باملركز 
االول للشوط الثاني املخصص 
للجدعات ابكار، وجاء الشايبة 
لعبداهلل الهاج���ري في املركز 
الثاني وهوايل ملاجد الظفيري 
في املرك���ز الثالث وفي حملمد 

السهلي رابعا.

وفي الش���وط الثالث للقايا 
ابكار، فاز الذلول مياسة لعبد 
املانع العجم���ي باملركز االول، 
وجاء دوشة ملجدل عواض في 
الثاني والذيبة لس���عد  املركز 

اجلباري ثالثا.
وفي الشوط الرابع، فاز الذلول 
نشمية حملمد الهاجري باملركز 
االول وس���الم لشنار الهاجري 
باملركز الثاني وهملولة حلسني 

الدواس باملركز الثالث.

يعقوب احلنيف، ومحمد صبيح، 
وي����درب الفريق أحمد س����ليمان 
ومحمود احلنيف مشرفا وسعود 

املنصور مدير قطاع الناشئني.
من جانبه، أكد مدرب السماوي 
احمد س����ليمان ان الفريق واجه 
الكثير من الصعوبات في سبيل 
االحتفاظ باللقب على اعتبار ان 
الس����ماوي بطل املوس����م املاضي 
واملرشح األول للموسم احلالي، 

وه����ذا ما جع����ل كل الفرق تدخل 
اللقاء أمام الساملية على انه بطولة 
مستقلة ما جعل أغلب املباريات 
صعبة ولكن رباطة جأش الالعبني 
وإصرارهم عل����ى إحراز البطولة 
التكتيكي على  وتنفيذ اجلان����ب 
أكمل وجه جعل الفريق يسير نحو 
البطول����ة واثق اخلطوات ليثبت 
الالعبون انهم رجال في عطائهم 
على الرغم من صغر سنهم. وأشار 

سليمان الى ان الفريق يضم العديد 
من الالعب����ني املميزين القادرين 
على إكمال مس����يرة االنتصارات 
في املستقبل بفرق املراحل السنية 
والوصول الى الفريق األول، مؤكدا 
ان بع����ض األش����خاص املتابعني 
للمراحل السنية يحاولون الطعن 
في فرق القاعدة في الساملية وإشاعة 
بعض األقاويل عن ان الالعبني لن 

يتطوروا في املستقبل.

الشيخ د.ابراهيم الدعيج يسلم الكأس إلى الفائز

فريق الساملية متوجا بكأس اليد لألشبال

المطيري يفوز بـ »السكيت« في رماية السالم

عبيد العصيمي يكرم احدى الراميات

فاز الرامي زيد املطيري مبس����ابقة السكيت في 
بطولة املغفور له الشيخ علي السالم التي اختتمت 
اول م����ن امس على مجمع ميادين الش����يخ صباح 
االوملبي للرماية، بحضور الشيخ عبداهلل السالم، 
والشيخ ثامر العلي والشيخ صباح البدر ورئيس 
نادي الرماية الشيخ سلمان احلمود ورئيس االحتاد 
العربي للرماية دعيج العتيبي، وامني الس����ر عبيد 
العصيمي. وفي مس����ابقة التراب فاز خالد املضف 
باملركز االول وعبدالرحمن الفيحان باملركز الثاني، 
فيما متكن حمد العفاسي من الفوز مبسابقة الدبل 
تراب وجاء ثانيا حمد الرويعي. اما في مسابقة مسدس 
ضغط الهواء فجاء عبداهلل احلربي في املركز االول 

وحل محمد العصيمي ثانيا، وفاز خالد الس����بيعي 
مبسابقة املسدس 50 مترا. وعلى صعيد منافسات 
السيدات فازت شهد احلوال مبسابقة التراب، وشيخة 
الرشيدي مبسابقة السكيت، وغزالن حسني مبسابقة 
مسدس ضغط الهواء. كما فازت مرمي ارزوقي مبسابقة 
البندقية ضغط الهواء، ومي ارزوقي باملسدس 25 
مترا، وعائشة قاسم بالبندقية ضغط الهواء ناشئات. 
وفي ختام احلفل قام الشيخ عبداهلل السالم والشيخ 
ثامر العلي والش����يخ صباح البدر والشيخ سلمان 
احلمود وم.دعي����ج العتيبي واعضاء مجلس ادارة 
ن����ادي الرماية بتوزيع الكؤوس واجلوائز والهدايا 

للرماة والراميات الفائزين في املسابقات.


