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 سمير: الديموقراطية عندنا تفرق.. ولن أخوض انتخابات العربي ألنها دمار 

وكذلك الشكر موصول الى رئيس 
القس����م الرياضي ف����ي »النهار« 
م����رزوق العجمي الذي بذل جهدا 
كبيرا لتوثيق رقمي. وعن حياته 
الرياضية في املالعب، قال سمير 
كانت فترة ممتعة للغاية، ومازلت 
أذكر املنافسة الكبيرة بيني وبني 
حارس مرمى املنتخب السعودي 
السابق عبداهلل الدعيع على جائزة 
افضل حارس مرمى في كأس آسيا 

84 في سنغافورة، اال ان اجلائزة 
في النهاية ذهبت للدعيع والسبب 
ليس فنيا، بل ألنني تهجمت على 
حكم مباراة االزرق والس����عودية 
لعدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة 
لنا في الوقت بدل الضائع، وحققنا 

املركز الثالث.

تكريم ألسطورة

من جانبه، قال نائب رئيس 

حتري���ر »النه���ار« الزميل أنور 
بوخمس���ني ان تكرمي اليوم هو 
ألس���طورة في الك���رة الكويتية 
ولش���خص قريب ج���دا من كل 
اجلماهير الرياضية نظرا لعطائه 
الكبير للرياض���ة العبا واداريا، 
مقدما تهنئة خاصة الى س���عيد 

ملا حققه من انحاز كبير.
وأبدى سعادته لثقة االحتاد 
الدولي لالحص���اء الرياضي في 

ان تكون »النهار« هي من تعطي 
اجلائزة لس���مير، واعدا اجلميع 
مبواصل���ة التوثيق، وتكرمي أي 

صاحب اجناز كويتي.
أم���ا مدرب س���مير الس���ابق 
ومشرف العربي احلالي عبدالنبي 
حاف���ظ، فقال ان س���مير افضل 
حارس مرمى في الكويت والقارة 
اآلس���يوية، وتكرميه دليل على 
متيزه الكبير وعطائه الالمحدود 

في املستطيل االخضر، فهو كان 
مصدر ثقة لزمالئه في امللعب.

وأكد ان مس���توى سمير في 
املاضي كان يؤهله لالحتراف في 
اوروبا، فهو امهر حراس املرمى 
ولكن الظروف ف���ي تلك الفترة 
منعته من ذلك، معربا عن أمله في 
ان يخرج حارس مرمى شاب في 
الوقت احلالي مبثل عطاء سمير 

سعيد.

أما الزميل م���رزوق العجمي 
فقال: ان من دواعي س���رورنا ان 
نكرم اليوم اح���د افضل حراس 
املرم���ى على املس���توى احمللي 
واخلليجي واآلس���يوي، فسمير 
قدم الكثي���ر للكرة الكويتية من 
الوطني  خالل متثيله للمنتخب 

والنادي العربي.
وأضاف: ان ثقتن���ا وامياننا 
بقدرات س���مير كانت هي الدافع 

االول لن���ا لكي نوث���ق تاريخه، 
ليكون في املركز االول آس���يويا 
والثامن على مستوى العالم في 
احملافظ���ة على نظافة ش���باكه. 
وش���كر العجمي االحتاد الدولي 
لالحص���اء الرياضي على ثقتهم 
مبا قدمته »النهار« من ادلة على 
حتقيق سمير لهذا االجناز الذي 
ال يحسب له فقط، بل للرياضة 

الكويتية عامة.

 خالل حفل تكريمه حارس الشباك النظيفة األول في آسيا 

الزميل مرزوق العجمي متحدثا في حفل التكرمي أنور جواد بوخمسني يقدم اجلائزة إلى احلارس سمير سعيد

عبداحلميد احلجي يسلم كأس األمير الوالد إلى حمد املري

الفائزون بالبطولة مع الكؤوس

سمير في سطور
سمير سعيد من مواليد 1963، انضم لصفوف فريق 
الناش���ئني في النادي العربي في عام 1979، خاض اول 
مب���اراة مع الفريق االول امام ن���ادي الكويت عام 1984، 
وآخر مباراة مع االخضر امام خيطان عام 1997. وانضم 
سعيد الى صفوف االزرق في 1984، وخاض اول مباراة 
دولية في »خليجي 7« في العام نفس���ه، اما آخر مباراة 
دولي���ة فكانت أمام املنتخب القط���ري في »خليجي 11« 
عام 1992. وحقق س���مير مع العرب���ي 9 بطوالت وهي 
ال���دوري 4 مرات، وكأس األمير مرتني، ومثلها في كأس 
ولي العهد، وكأس االحتاد مرة، وحقق مع االزرق بطولة 
»خليجي 10« واملركز الثالث في نهائيات كأس آسيا 1984، 
ويتميز س���مير بأنه الالعب الوحيد الذي حقق كل هذه 
االجن���ازات مع املنتخب او مع الن���ادي، ولم يقم مباراة 

اعتزال حتى اآلن.

باقر: حبي لألخضر عجل بعودتي 
والكاظمي لم يقصر معي

مبارك الخالدي
متاثل جنم العربي لفريق حتت 19 سنة عادل باقر للشفاء 
التام بعد اإلصابة القاسية التي تعرض لها ابريل املاضي 
أثن����اء مباراة فريقه امام اجلهراء التي نقل على اثرها الى 
املستشفى، حيث كان يعاني تآكال في أجزاء من الكبد اضطر 

اجلراحون على اثرها الى استئصال البعض منها.
وبع����د ارتدائه الفانيلة اخلضراء مج����ددا قال باقر ل� 
»األنباء«:اش����كر اهلل س����بحانه أوال ثم كل من وقف معي 
وساندني في احملنة التي تعرضت لها خصوصا من حملني 
بسيارة االسعاف الى املستشفى فور سقوطي على ارض 
امللعب وهو بسام معرفي الذي لوال تصرفه السريع لكان 
لإلصابة وقع آخر على حياتي، كما ال أنسى وقوف رئيس 
مجلس اإلدارة السابق جمال الكاظمي الذي شملني برعايته 
واهتمامه وكان مستعدا إلرسالي الى املستشفيات اخلارجية 

للعالج على نفقته وهذا ليس غريبا عليه.
وأضاف انني حاليا امثل فريقي في مباريات الكأس ولكن 
يحرص مدرب الفريق وهو الكرواتي ستيفان على إشراكي 
في الربع ساعة األخير وأحيانا شوطا كامال لنقص معدل 
لياقتي البدنية، وقد شاركت في مباراة العربي األخيرة امام 

اليرموك وفزنا فيها 8 - 0 ومتكنت من احراز هدف.
وأوضح باقر انني جتاوزت احلالة النفسية اآلن ولكن 
مازال احمليطون بي يشعرون باخلوف كلما سقطت على 
األرض، فطبيعتي مهاجم، وأحيانا العب في مركز الوسط 
)املراوغ����ة( التي اجيدها ما يضط����ر معه العبو اخلصم 
الى إعاقتي وهذا األمر يس����بب االزعاج ملن يعرف حالتي 

ويصيبه اخلوف.
وأشار الى ان حب الفانيلة اخلضراء ودعاء من كانوا 
حولي ساهم في عودتي. متمنيا ان يستعيد كامل لياقته 
في املوس����م املقبل السيما ان املوس����م احلالي على وشك 

االنتهاء.

عبداهلل العنزي 
النادي  جدد نائ����ب رئي����س 
العربي السابق سمير سعيد رفضه 
الترشيح النتخابات العربي املقبلة، 
معلال سبب هذا الرفض بأن النادي 
بحاجة خالل هذا الفترة الى التزكية 
ليعود من جديد بدال من االنتخابات 

التي هي مبنزلة الدمار للعربي.
وأضاف س����مير خ����الل حفل 
الزميلة  أقامت����ه  ال����ذي  التكرمي 
»النهار« مبناسبة تسليم جائزته 
كأفضل حارس مرمى في آس����يا 
بشباك نظيفة، والثامن على العالم 
من قبل االحتاد الدولي لالحصاء 
الرياضي iffhc، أن الدميوقراطية 
في الكويت تفرق وال تلم الشمل، 
فالفائز يحاول ان يبني، أما اخلاسر 
فيحاول ان يهدم. في املاضي كنا 
قائمة واحدة فقط، اما اليوم فوصل 
العدد الى 5 قوائم، وهذا مؤش����ر 
خطير على تده����ور الوضع في 

النادي.
وعن اجلائزة قال سمير: إنها 
أفضل تكرمي حصل����ت عليه في 
حيات����ي، وهي تتوي����ج لعطائي 
الرياضي في املستطيل األخضر، 
مضيفا ان اجلائزة ما كنت ألحلم 
بها لوال اجلهد الكبير الذي بذلته 
جري����دة »النهار« وعلى رأس����ها 
جواد بوخمسني وعائلته الكرمية، 

»شاهين« يفوز بكأس األمير الوالد

»الهوكي« يواجه ماليزيا في كأس التحدي

فوز القادسية على التضامن في »الصاالت«
العربي يواجه الصليبخات لصدارة المجموعة

حقق القادسية فوزه الثاني في بطولة دوري 
الصاالت لكرة القدم على حساب التضامن 4-11 
ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وسجل له عبدالرحمن 
الوادي هدفني ومشاري النكاس هدفني ومثلهما 
لالعب املتألق عمر اجلاسر، بينما سجل كل من 
حمزة اش���كناني وعلي البطي وفهد الطريجي 
وفهد الفرهود وناصر املس���ند هدفا، في حني 
سجل للتضامن ناصر فهد هدفني وكل من احمد 

محمد وعبداهلل فؤاد هدفا.
ويلعب اليوم على صالة اليوموك في الثامنة 
والنصف مس���اء العربي دون العبه احملترف 
االيطالي ادريانو مع الصليبخات ضمن املجموعة 
األولى وميلك العربي 6 نقاط من مباراتني، فيما 
ميلك الصليبخ���ات نقطة واحدة من مباراتني، 
ويبقى العربي للفوز ليتصدر املجموعة في حال 
عدم شطب نتائج مبارياته التي لعبها حتى اآلن 
نظرا الشراكه احملترف االيطالي ادريانو وهو 

موقوف دوليا حتى أكتوبر املقبل.
على صعيد آخر تقام اليوم 3 مباريات ضمن 
دوري ال���وزارات لكرة القدم حيث يلعب نادي 

الصم مع وزارة اخلارجية على ملعب االعالم، 
فيما يلعب الهيئة العام���ة للزراعة مع الهيئة 
العامة للصناعة على ساحة الصباحية، ويلتقي 
الهيئة العامة للشباب والرياضة مع وزارة املالية 
على ساحة السرة في اقوى لقاءات اليوم، حيث 
ستشهد املباراة اثارة وندية كونهما يتصارعان 
على صدارة املجموعة الرابعة، حيث ميلك املالية 
12 نقطة متص���درا املجموعة بجدارة، والهيئة 

متلك 6 نقاط.
من جانب آخر، تقام في السابعة والنصف 
مساء اليوم لتنس الوزارات املباراة اخلتامية 
لبطول���ة الفردي والهيئ���ات احلكومية بنادي 
اليرموك، حيث سيتم توزيع الكؤوس وتتويج 

الفائزين بالبطولة.
واش���ار رئيس اللجنة الفنية للتنس عماد 
بهبهاني إلى أن املباراة ستقام بحضور مسؤولني 
من هيئة الشباب والرياضة ورئيس واعضاء 
اللجن���ة الفنية، الفتا إل���ى أن بطولة الزوجي 
اختتمت امس وقد شهدت مباريات البطولة هذا 

املوسم مستويات قوية من الالعبني.

يخوض منتخبنا الوطني لهوكي اجلليد اليوم اولى مواجهاته امام 
ماليزيا في انطالقة بطولة كأس التحدي اآلسيوية للرجال في تايوان 
حتى 4 ابريل املقبل مبش����اركة 9 فرق آسيوية من التصنيف الثاني 
في القارة الصفراء بعد انس����حاب الهن����د مما اعاد ترتيب املجموعات 
حيث يلعب ازرق الهوكي في املجموعة الثانية التي تضم الى جانبه 
ماليزيا وهونغ كونغ، فيما تضم املجموعة االولى منتخبات االمارات 
وس����نغافورة ومكاو بينما تضم املجموع����ة الثالثة منتخبات تايلند 
وتاي����وان ومنغوليا. وقال رئيس احتاد هوكي اجلليد ورئيس الوفد 
فهيد العجمي ان الالعبني مس����تعدون للمب����اراة االولى وعينهم على 
الفوز وهم مكتملو الصفوف وجاهزون للفوز بعد ان استفادوا بشكل 
ايجابي من معس����كر بانكوك ملدة 3 اسابيع. واضاف ان الوفد استقر 
حاليا في تايوان وأدى الالعبني اول تدريباتهم في الصالة اس����تعدادا 

للمباريات املقبلة.

براعم السالمية أبطال التنس

رعاية ورثة املغفور له األمير 
العبداهلل  الوالد الشيخ سعد 
ال���ذي ن���اب عنه���م محافظ 
الفروانية عبداحلميد احلجي 
وبحض���ور جماهي���ر غفيرة 
يتقدمهم راشد السهلي نائب 
رئيس مجلس إدارة نادي الهجن 
وعبداهلل املطيري األمني العام 
لالحتاد العربي وحمد الشمري 
مدير العالقات العامة مبحافظة 
الفروانية ومختار ضاحية فهد 
األحم���د خال���د العجمي توج 
الذلول )شاهني( حملمد املري 
بطال ل���كأس ورثة املغفور له 
األمير الوالد املخصص للجدعان 
قعدان على مسافة 5 كيلومترات 

بعد سباق مثير وتنافس مع 
الذلول مشعل ملبارك العجمي 
الذي احتل املركز الثاني وجاء 
الفارس لس���عود الفهادي في 
املرك���ز الثالث وق���ام محافظ 
الفرواني���ة بتقدمي الكأس إلى 
حمد امل���ري وهن���أه بالفوز، 
واعرب احلجي عن س���عادته 
وتش���رفه باإلنابة عن ورثة 
املغفور له األمير الوالد الشيخ 
سعد العبداهلل وأشاد بأسرة 
املغفور ل���ه ودعمهم لرياضة 
التراث. كما فاز الذلول »بتاع« 
حلمد امل���ري ب���كأس النادي 
املخصص للثنيان قعدان مسافة 
السنافي  6 كيلومترات وجاء 

ملسفر مبخوت في املركز الثاني 
ومحبوب ثالثا.

وف���ي بقية األش���واط فاز 
الذلول فزاع حلمد املري ايضا 
الثاني  باملركز األول للشوط 
املخصص للقيان قعدان على 
مس���افة 4 كيلومترات وجاء 
الدواس في  الناشر حلس���ني 
املركز الثاني والنشمي ملشرف 
علي في املركز الثالث وغزيالن 

رابعا وبترول خامسا.
الثالث فاز  الش���وط  وفي 
جلم���ود لعلي فال���ح باملركز 
األول وفي الشوط الرابع فاز 
الذل���ول مياس لس���الم املري 

باملركز األول .

»اإلدارية« ترجئ إسقاط إدارة العربي
مبارك الخالدي

أرجأت الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية في جلستها املنعقدة صباح 
أمس الدعوى املرفوعة من رئيس مجلس إدارة النادي العربي السابق 
جمال الكاظمي بصفته ضد مدير الهيئة العامة للش���باب والرياضة 
بصفته واملتعلقة بإلغ���اء قرار الهيئة العامة للش���باب والرياضة 
الصادر في 20 من الش���هر املاضي بإس���قاط مجلس اإلدارة استنادا 
الى نص املادة 22 من النظام األساس���ي ال���ى 4 أبريل املقبل لتبادل 

االطالع بني اخلصوم.

 العربي يهزم السالمية
 في »إسكواش 13 سنة«

حامد العمران
بعثر فريق االس���كواش في النادي العربي حتت 13 سنة أوراق 
الس���املية بتغلبه عليه 2 � 1 في اللق���اء الذي جرى أمس األول على 
صالة العربي، وبقي الس���املية على 24 نقطة متساويا مع خيطان، 
وسيلعبان مباراة فاصلة في نادي الكويت لتحديد املركزين الثاني 
والثالث في اخلامسة مساء اليوم، يليهما توزيع امليداليات ومراسم 
التتويج لفرق حتت 11 سنة، وكان العربي ضمن اللقب، وجاء كاظمة 
في املركز الثاني واحتل الكويت املركز الثالث، فيما سيلعب األبيض 
مع البرتقالي لقاء حتصيل حاصل بعد ان ضمن الكويت املركز األول 

في دوري حتت 13 سنة.
وس���يحضر مراس���م التتويج رئيس نادي الكويت عبدالعزيز 
املرزوق وأمني الصندوق وليد الصميعي وعضو مجلس اإلدارة عمر 

القضيبي ومديرو اللعبة في األندية للفرق املتوجة.

 63 جوادًا وفرسًا
في االجتماع الـ 23 بـ»الصيد«

يشهد مضمار سباق اخليل بنادي الصيد والفروسية في الثالثة 
والنصف بعد ظهر اليوم برعاية ورثة املغفور له الشيخ جابر االحمد 
امير الكويت الراحل االجتماع ال� 23 لسباق اخليل لهذا املوسم الذي 
قيد فيه 63 جوادا وفرس���ا من مختلف الدرج���ات منها 9 جياد من 
اقوى اجلياد تتنافس عل���ى الكأس املقدم من ورثة املغفور له امير 
الكويت الراحل جابر اخلير على مسافة 2200 متر في الشوط السابع 

الرئيسي ملهرجان اليوم.
وفي الشوط السادس الرئيسي ايضا الذي خصص للنتاج احمللي 
على مسافة 2200 متر ايضا تتنافس 6 جياد على الكأس املقدمة من 

شركة املرطبات العربية.
كما يتنافس 11 جوادا وفرسا من اقوى اجلياد على الكأس املقدم 

من النادي على مسافة 1400 متر.
وفي بقية االشواط قيد في الشوط االول املخصص جلميع الدرجات 
على مسافة 1000متر 20 جوادا وفرسا وفي الشوط الثاني املخصص 

لالفراس على مسافة 2200 متر ستة افراس.
وفي الشوط الثالث املخصص جلميع الدرجات على مسافة 1800 
متر قيد تس���عة جياد منها ازيرق البناء الشهيد وشوباش للنصف 

وهال ناصر لالبرق.

ختام الدور التمهيدي للبولينغ
تبدأ في التاسعة صباح اليوم اجلولة اخلتامية للدور التمهيدي 
لبطولة الكويت الدولية السابعة املفتوحة للبولينغ التي ينظمها 
نادي البولينغ خالل الفترة من 27-31 اجلاري، وكانت البطولة 
قد انطلقت مس���اء أول من أمس مبنافس���ات اجلولة األولى في 
الدور التمهيدي للبطولة حيث لعب املشاركون 6 أشواط، وأمس 

استكملوا باقي املنافسات ب� 6 أشواط أخرى.
وتختتم اليوم منافس���ات الدور التمهي���دي باجلولة الثالثة 
واألخيرة ب� 6 اش���واط وس���يتم جتميع النقاط لألشواط ال� 18 
ويتم تصعيد 28 العبا من املنافسني في الدور التمهيدي والبالغ 
عدده���م 120 العبا والعبة يضاف إليهم أفضل 4 العبني كويتيني 
من الذين لم يتأهلوا من باقي الالعبني بالدور التمهيدي ليصبح 
عددهم 32 العبا يخوضون منافسات دور ال� 32 حيث يلعبون 8 
أشواط يتم من خالل نقاطهم اختيار افضل 16 العبا يلعبون في 
دور ال� 16 الذي يتم تصعيد 5 العبني من خاللهم بعد املنافس���ة 
في 8 أش���واط اخرى والالعبون اخلمسة سيلعبون النهائي يوم 

االربعاء املقبل بطريقة السلم.
ويش���ارك في هذه البطولة 21 دولة وأكبر وفد مش���ارك هو 
وفد الكويت ال���ذي يتكون من 40 العبا من جميع الفئات رجال، 
شباب، ناشئني، واإلمارات تأتي بعد الكويت في عدد الالعبني اذ 

شاركت ب� 11 العبا.

اختت�م���ت أول م���ن أمس 
بطولة الت��نس تحت 10 سنوات 
التي أقي����مت على مالعب نادي 
الكويت خالل الف����ترة من 21 
ال���ى 27 الجاري بم�ش����اركة 
8 أندي���ة ه���ي: الس�����المية، 
الكوي���ت، كاظم���ة، خيطان، 
اليرموك، الساحل، القادسية، 

والصليبخات.
وأس���فرت نتائج مسابقة 
الفردي عن فوز حسين جمال 
)الس���المية( بالمركز األول، 
ومحمود محم���ود )خيطان( 
بالمركز الثاني، ودانيال نمور 
الثالث،  )اليرم���وك( بالمركز 
وحسين علي )الكويت( بالمركز 

الرابع، وعلي الحرز )الكويت( 
الخامس، وحس���ين  بالمركز 
علي رضا )السالمية( بالمركز 
السادس، وعبدالعزيز شعبان 
)السالمية( بالمركز السابع، 
وخال���د الغري���ب )اليرموك( 

بالمركز الثامن.
وج���اء الترتي���ب النهائي 

لألندية كالتالي: 
السالمية في المركز األول 
برصي���د 255 نقط���ة، وجاء 
الكوي���ت في المرك���ز الثاني 
برصيد 182 نقطة، واليرموك في 
المركز الثالث برصيد 171 نقطة، 
الرابع  المرك���ز  وخيطان في 
برصيد 141 نقطة، والقادسية 

في المرك���ز الخامس برصيد 
80 نقطة، وكاظمة في المركز 
الس���ادس برصيد 56 نقطة، 
والس���احل في المركز السابع 
برصيد 24 نقطة، والصليبخات 
في المرك���ز الثامن برصيد 8 

نقاط.
حض���ر خت���ام الب���طولة 
وش���ارك في تتويج الالعبين 
الفائزين كل من أمين الصندوق 
المس���اعد لالتح������اد أحمد 
الق���الف ومدي���ر المنتخبات 
الوطنية لالتح���اد عب��داهلل 
العدواني وعدد من مسؤولي 
اللعبة باألندية ومش���رفيها 

ومدربيها.

في المهرجان السابع والعشرين للهجن

شعار البطولة


