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ي�ض���ر جمل����س �إد�رة نادي فتيات �لقري���ن �لريا�ضي دعوة �ل�ض���ادة �أع�ضاء 

�جلمعي���ة �لعمومي���ة للنادي حل�ض���ور �جتماع �جلمعي���ة �لعمومية �لعادية 

�ملق���رر عقده يف متام �ل�ضاع���ة �ل�ضاد�ضة من م�ضاء ي���وم �خلمي�س �ملو�فق 

2010/6/24 مبقر �لنادي بالقرين وذلك ملناق�ضة جدول �لأعمال �لتايل:

1 - �لتقرير �لإد�ري و�ملايل عن �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية يف 2010/3/31م.

2 - �مليز�نية و�حل�ضاب �خلتامي عن �ل�ضنة �ملالية �ملنتهية وتقرير مر�قب �حل�ضابات.

3 - م�ضروع �مليز�نية �ملقرتحة لل�ضنة �ملالية �لقادمة 2011/2010.

4 - �لقرت�ح���ات �ملقدم���ة للمجل����س من �أع�ض���اء �جلمعي���ة �لعمومية 

�مل�ض���ددين للتز�ماته���م �ملالي���ة �أو م���ن جمل�س �إد�رة �لن���ادي يف موعد 

�أق�ضاه �ل�ضاعة �لثامنة من م�ضاء يوم �لأحد �ملو�فق 2010/5/23.

5 - تعيني مر�قب ح�ضابات �لنادي، وحتديد مكافاأته �ل�ضنوية.

كم��ا ين��وه جمل���س الإدارة ب��اأن الجتم��اع يقت�ضر عل��ى الأع�ض��اء العاملني 

امل�ضددي��ن للتزاماته��م املالية حتى نهاي��ة يوم الثالثاء املواف��ق 2010/3/2 

وفق��ًا لتعميم الهيئة العامة لل�ض��باب والريا�ض��ة رقم 7 ل�ض��نة 2010 واأحكام 

امل��ادة 51 من النظام الأ�ضا�ض��ي للنادي والذين م�ض��ت على ع�ض��ويتهم �ض��نة 

ميالدية واحدة فاأكرث ووفق اأحكام املادة 27 من النظام الأ�ضا�ضي للنادي.

و�هلل ويل �لتوفيق،،،

مالحظة: يجب اإح�ضار البطاقة املدنية الأ�ضلية اأو �ضهادة اجلن�ضية الأ�ضلية حل�ضور الجتماع.

جمل�س �لإد�رة

نادي فتيات القرين

اجتماع اجلمعية العمومية العادية

مبارك الخالدي
العربي امس  الن���ادي  أصدر 
بيانا يفيد فيه بأن رئيس وأعضاء 
اللجنة املؤقتة املكلفة بادارة شؤون 
النادي قد تقدموا الى الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة باس���تقالة 
جماعية من مناصبهم في اللجنة 
املؤقتة، ودعوا في االستقالة الهيئة 
الى تسلم ادارة النادي ابتداء من 
الثالثاء 11 اجلاري وذلك بناء على 

قرار اللجنة في اجتماعها اول من 
امس.

من جانبه، قال أمني سر اللجنة 
املؤقتة في العربي مصطفى جمعة 
ل� »األنباء« ان هناك ثالثة اسباب 
جوهرية دفعت رئيس واعضاء 
اللجنة الى تقدمي استقالة جماعية 
رس���ميا من ادارة شؤون النادي 
وكلها اسباب تصب في الصالح 
العام للنادي وااللعاب املنضوية 

حتت لوائ���ه، مضيف���ا ان قرار 
االستقالة جاء بعد اجتماع اعضاء 
اللجنة مساء اول من أمس برئاسة 
الش���يخ س���لمان احلمود، حيث 
قرر املجتمعون تقدمي استقالتهم 
ملدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة فيصل اجلزاف مقدرين 
للهيئة ومسؤوليها الثقة الغالية 
التي منحت لهم. وعن هذه االسباب 
التي كانت وراء االس���تقالة، قال 

جمعة: يأتي في مقدمتها تداعيات 
احلكم القضائي الصادر ملصلحة 
الس���ابق  رئيس مجلس االدارة 
جمال الكاظمي والغاء قرار الهيئة 
بإس���قاط مجلس االدارة واآلثار 
املترتبة عليه، حيث ان هناك جلسة 
مستعجلة 10 اجلاري اليقاف تنفيذ 
هذا احلكم، علما أن هذا اليوم كان 
مقررا الج���راء انتخابات جديدة 
ملجل���س االدارة، اذ اننا ال نعرف 

األخضر يكرم صباح عبداهلل 
والالعبين المتفوقين دراسيًا

أقامت اللجنة املؤقتة السابقة إلدارة النادي العربي حفل تكرمي الالعبني 
املتفوقني دراسيا للعام الدراسي احلالي بحضور أولياء امور الالعبني.

وش��هد احلفل أيضا تكرمي الالعب السابق وعضو اجلمعية العمومية 
في النادي صباح عبداهلل، مبناسبة حصوله على رسالة الدكتوراه، كما مت 
تكرمي مؤس��س موقع اجلمهور العرباوي ماجد اجلاسم، ورئيس مجلس 
إدارة جمعية الدس��مة التعاونية أحمد املعراج، وعضو اجلمعية العمومية 
في العربي جالل الس��هلي. وحتدث أمني سر اللجنة املؤقتة السابق اللواء 
املتقاعد مصطفى جمعة، فشكر أولياء أمور الالعبني لتعاونهم مع النادي، 
كما شكر اجلهات التي ساهمت في إقامة هذا احلفل، وقام بتكرمي صباح 
عبداهلل. كما ألقى حسني زمان ولي أمر أحد الالعبني كلمة نيابة عن أولياء 
األمور، شكر فيها إدارة النادي على هذه املبادرة الرائعة، وحث الالعبني 
على املزيد من اجلهد والعطاء في الدراس��ة او بالنادي. وفي نهاية احلفل 
مت توزي��ع الهدايا التذكاري��ة على الالعبني املتفوقني ف��ي جميع األلعاب 

املختلفة في العربي.

القناعي والسيد تفقدا
مقر اتحاد الكرة اإلماراتي 

أشاد نائب رئيس االحتاد الدولي للصحافة الرياضية الزميل 
فيصل القناعي بالتجهي���زات واإلمكانيات احلديثة واملتطورة 
والتصمي���م احلضاري للمقر اجلديد لالحت���اد اإلماراتي لكرة 

القدم في دبي.
وق���ال أثناء زيارة مقر االحت���اد برفقة نائب رئيس االحتاد 
العربي للصحافة الرياضية الزميل عدنان السيد، وبدعوة من 
الزميل محمد اجلوكر ان ما شاهده والزميل السيد يعد مفخرة 
ألبناء اخلليج وللرياضة اإلماراتية، ومتنى ان يكون لدينا في 
الكويت مقر مماثل يعكس االهتمام الكبير بالرياضة وكرة القدم 

على وجه اخلصوص.
وكان القناعي والسيد قد توقفا في دبي في طريق عودتهما 
الى البالد، بعد مشاركتهما في اجتماعات مؤمتر االحتاد الدولي 
للصحافة الرياضية الذي انعقد في مدينة انطاليا التركية خالل 

األسبوع املاضي.

ملن س���تؤول نهاية هذه االحكام 
القضائية وعليه آثرنا االبتعاد عن 
ادارة النادي في هذا التوقيت ملنح 
الهيئة فرصة التخاذ ما تراه مناسبا 
من قرارات واجراءات للخروج من 
هذا املأزق القانوني واالداري. وقال 
ان السبب اآلخر لالستقالة هو ان 
الفترة املقبلة ستشهد اتخاذ عدة 
قرارات مهم���ة تتعلق بتعيينات 
الفني���ة اجلديدة لفرق  االجهزة 
الن���ادي املختلف���ة وكذلك مدراء 
ومشرفو االلعاب، وملا كانت هذه 
الفتره حرجة جدا وهناك من هو 
اقدر منا على معرفة ما يصلح فنيا 
واداريا لف���رق النادي، فقد آثرنا 
اتاحة الفرصة للمختصني الذين هم 
اكثر منا دراية لتقدير احتياجات 
هذه الفرق والنادي بشكل عام الخذ 
دورها في هذه القرارات املصيرية. 
وأش���ار جمعة الى أن ثالث هذه 
االسباب هو منح الهيئة الفرصة 
الختيار جلنة بديلة الدارة شؤون 
النادي، اذ رمبا تكون هذه اللجنة 
أقدر منا على ادارة اوضاع النادي 
في هذه الفترة، مبينا اننا كأعضاء 
جلنة قمنا بعملنا وفق ما متليه 
علينا ضمائرنا وال نريد ان نحسب 
على جهة ضد جهة اخرى فنحن 
نقف على مس���افة واحدة من كل 
االط���راف العرباوية وال نريد ان 

نخسر احدا. ياسر أبل يكرّم أحد البراعم

فيصل القناعي وعدنان السيد ومحمد اجلوكر أثناء اجلولة في مقر احتاد الكرة اإلماراتي

مصطفى جمعة فضل االستقالة بعد تسارع األحداث في العربي

فريق الطليعة تأهل إلى الدور الثاني   

الالعب املعتزل فهد العنزي

صباح الخالد يعتبره نموذجًا يدعو للفخر

اعتزال فهد العنزي بعد مسيرة حافلة

حفل عشاءتأهل الطليعة في »المغتربين السوريين«
على شرف كميل

تقيم إدارة ن���ادي التضامن 
الثالثاء املقبل في السابعة مساء 
حفل عش���اء على ش���رف العب 
النادي واملنتخب السابق فتحي 
كميل مبناسبة عودته من رحلة 
العالج التي قضاها في املانيا اثر 

الوعكة التي تعرض لها.

فريقا المالية والتأمينات
يتأهالن في »الوزارات«

صعد فريقا املالية والتأمينات 
ال���ى دور ال� 16 ملس���ابقة كأس 
الوزارات والهيئات احلكومية لكرة 
القدم بعد فوز األول على الصم 4 
� 2، والثاني على الشؤون 4 � 3 

بعد لقاء مثير اتسم بالندية.
وأوضح مقرر اللجنة الفنية 
للبطولة سعد الفضلي ان مباريات 
دور ال� 16 ستنطلق األحد بواقع 
5 لقاءات على مالعب الهيئة، فيما 
يبدأ دور ال� 8 األربعاء، وتختتم 

البطولة 19 اجلاري.
ومن جانب آخر، تختتم االثنني 
والثالث���اء املقبلني على مضمار 
املرحوم احمد الرش���دان باحتاد 
القوى نهائيات املضمار  ألعاب 
وامليدان لبطولة دوري الوزارات 
والهيئ���ات احلكومي���ة التابعة 
للهيئة العامة للشباب والرياضة، 
وذلك في الرابعة والنصف مساء، 
حيث سيتم تتويج الفرق الفائزة 

والالعبني.

تأهل الطليعة ال���ى الدور الثاني في بطولة 
املغتربني السوريني لكرة القدم، بعد فوزه على 
فري���ق ابن الوليد 5 � 1 وتعادله مع االحتاد 0 � 
0، ليتصدر املجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، 
وتساوت فرق احلراك وشباب احلصن واالحتاد 
ب� 4 نقاط لكل منها بانتظار اجلولة اخلامس���ة 

واحلاسمة.
وفي املجموعة االولى، ظفر درعا بطل النسخة 
الس���ابقة بالتعادل مع الشعلة 2 � 2 في مباراة 
مثيرة، حسمت نتيجتها في الثواني االخيرة، 
وفاز ركان الش���ام على البوكمال ليتأهل درعا 
الى الدور الثاني، بينما تنتظر الشعلة مباراة 

فاصلة مع ركان الش���ام لتحديد الفريق الثاني 
املتأهل.

وفي املجموعة الثانية، تأهل فريق اجلالية 
االرمني���ة، بعد فوزه الثالث على التوالي وكان 
على حساب اجلبوري بهدف يتيم، فيما ينتظر 
حوران نتيجة م�ب������اراة الفت���وة واجلبوري 
ليتحدد الفريق الثان���ي املتأه���ل ع���ن ه���ذه 

املجموع��ة.
وفي املجموعة الرابعة، سحق ابوحردوب فريق 
شبيبة االرمن 10 � 1، وحقق اسود الفرات فوزا 
مهما على خليفة لتبقى فرق املجموعة بانتظار 

اجلولة الرابعة لتحديد املتأهلني.

برعاي���ة وحضور الش���يخ 
صباح اخلالد، وبحضور العديد 
الرياضية  الش���خصيات  م���ن 
واالجتماعي���ة، نظمت ش���ركة 
أم���ني للعالق���ات الدولية حفل 
اعتزال العب نادي املعاقني فهد 
العن���زي، في ن���ادي صحارى 
الكويت للغولف، في أجواء طغت 
عليه���ا روح املودة التي جتلت 
في شكر وتكرمي الالعب لراعي 
احلفل وملدربيه وللشخصيات 
التي شاركت في جناحاته طوال 

مسيرته.
 اس���تهلت املذيع���ة حبيبة 
العبداهلل احلفل بتقدمي الالعب 
ليلقي كلمة، فشكر كل من سانده 
الت���ي حفلت  طوال مس���يرته 
بالنجاح���ات قائال: »كنتم خير 
معني لي منذ البداية وأنا ال أزال 
أتلمس طريقي وما حسبته سهال، 
إال أن جهودكم اخلالصة مكنتني 
من أن أحقق أهدافي وأهدافكم، 
ودعمكم املتواصل جعلني أصبو 
الى نيل أعلى الدرجات العاملية 
ألكون في مس���توى اهتمامكم. 
أهديكم ه���ذه النجاحات فأنتم 

أساس صناعتها«.
 ثم ألقى راعي احلفل الشيخ 
صباح اخلالد كلمة أثنى فيها على 
جناحات الالعب وعلى القيمني 
البداية قائال:  على تدريبه منذ 
»يسرني االحتفال بالالعب فهد 
العن���زي وبكم مل���ا حققتم من 
جناحات أساسها إصرار الالعب 
وإرادته من جهة، وكفاءتكم اجللية 

في الوصول به الى أعلى املراتب 
من جهة أخرى. وإنها لس���يرة 
مش���رفة ومنوذج يدعو للفخر 
أمتنى تكراره جلميع أبنائنا في 

الرياضة الكويتية«.
 ويأتي اعتزال العنزي بعد 
تبوئه العديد من املراكز األولى في 
ألعاب القرص واجللة وكرة السلة 
بدءا من عام 1997، وفي جعبته 
12 ميدالية ذهبية، و3 فضيات 
وبرونزي���ة واحدة، احرزها في 
24 بطولة منذ عام 1997 وحتى 
2006، وتخل���ل احلف���ل لوحة 
التلفزيون للفنون  فنية لفرقة 
الشعبية، ثم قدم بعدها اخلالد 

والعنزي دروعا تقديرية.

»النجم الرياضي« يسطع
في سماء الكويت

المهرجان الختامي
لقفز الحواجز بالمسيلة

يشهد ميدان نادي املسيلة للقفز على احلواجز في الثالثة والنصف 
من بعد عصر اليوم املهرجان اخلتامي لبطوالت املوسم برعاية شركة 
كيفان اوبتكل وقيد فيها اكثر من 150 فارس����ا وفارسة من نادي الصيد 
والفروسية ومركز الكويت للفروسية ووزارة الداخلية باالضافة الى 
نادي املسيلة. وقد اعرب مدير نادي املسيلة حسام رجب عن سعادته 
باالرتقاء بهذه الرياضة وارتفاع عدد الفرس����ان والفارسات املشاركني 
في البطوالت، مش����يدا بجهود الشيخ ضاري الفهد رئيس نادي الصيد 
والفروسية واسرة مركز الكويت للفروسية وطارق امليلم رئيس نادي 
املسيلة على اجلهود املبذولة للنهوض برياضة القفز. واضاف ان برنامج 
املسابقات يشمل اربعة ارتفاعات هي 90 سم للمبتدئني واجلديد فيه انه 
سيعتمد الزمن لتحديد هوية االبطال واالرتفاع الثاني للفئة املتوسطة 
على ارتفاع 110/100س����م والثالث على ارتفاع 125/120سم والرابع على 
ارتفاع 140سم للفئة املتقدمة التي تضم ابطال القفز بقيادة اسامة اخلضرا 
ونادية وجميلة املطوع وناصر الزاحم وآالء السلطان من نادي الصيد 
وعلي اخلرافي وعائشة القعود وعدي النصف وأبناء املرزوق من مركز 
الكويت للفروسية وراش����د العجمي من وزارة الداخلية وعبدالرحمن 

الفزيع وبندر جمعة وعبداهلل الروضان من نادي املسيلة.

أعلنت الناش���طة السياسية 
واملستشار االداري مدير عام مركز 
الغامن لالستشارات االدارية شيخة 
الغامن عن تنظيم بطولة »النجم 
الرياضي« في كرة القدم من 28 
يونيو ال���ى أول يوليو املقبلني 
مبش���اركة 32 فريقا اميانا منها 
بقيمة الرياضة وان العقل السليم 

في اجلسم السليم.
النقاب عن نيتها  وكش���فت 
تنظيم بطوالت اخرى للجنسني، 
ودعت املهتم���ني بالرياضة الى 
التقدم للمشاركة الختيار جلنة 

شيخة الغامنتقييم املواهب.

)أنور الكندري(الشيخ صباح اخلالد في مقدمة احلضور

جمعة: ال نريد أن نحسب على جهة ضد أخرى أو نخسر أحداً من العرباوية

اللجنة المؤقتـة إلدارة العربي تقدم استقالة جماعية

الفحيحيل يحافظ على صدارة »اليد«

فوز قدامى الكرة على لبنان

حامد العمران
حافظ الفحيحيل على صدارة الدوري املمتاز لكرة اليد بعد تغلبه 
على الشباب 31-26 )الشوط األول 12-12( في اللقاء الذي جرى أمس 
في صالة الشهيد فهد األحمد في الدعية ضمن مباريات اجلولة السادسة. 
وبذلك رفع الفحيحيل رصيده إلى 10 نقاط فيما بقي الشباب في القاع 

دون رصيد من النقاط.
ج����اءت املباراة دون املتوس����ط فنيا وكان����ت البداية ضعيفة من 
الفريقني، خصوصا من الفحيحيل على اعتبار انه االفضل حيث ظهر 
االستعجال باالداء في محاولة للسيطرة على املباراة منذ البداية ولكن 
هذا ما أفقد الفريق التركيز وجعل النتيجة متقاربة في اغلب االوقات 
بالشوط األول مع استبسال من قبل العبي الشباب على الرغم من عدم 
مشاركة سعد احليدري ومشعل املطيري اال ان سعد يالوس وعبداهلل 
جنف وحمد يالوس أدوا املطلوب في اخلط اخللفي والسيما حمد الذي 
استغل مهارته في التصويب وهذا ما أدى إلى التعادل 5-5 في منتصف 
الش����وط األول ليدفع مدرب الفحيحيل باجلناحني سعد سالم وخالد 
عوض الى جانب مشاركة صانع االلعاب احمد سرحان للمرة األولى 
في دوري الكبار وهذا ما ادى إلى تسريع ايقاع اللعب ليتقدم االحمر 
بفارق 4 اهداف 10-6 ولكن اصرار العبي الفحيحيل على االستعجال 
لتوس����يع الفارق ادى الى ارتكاب عدد من االخطاء الهجومية وهذا ما 
جعل الشباب يعود من جديد إلى جو املباراة نتيجة تألق عبداهلل جنف 
ويوس����ف شاهني في الهجوم املرتد إلى جانب جناح احلارس الناشئ 
عبدالرحمن املشاري في الوقوف بشكل صحيح امام بعض تصويبات 

العبي الفحيحيل لينتهي الشوط االول بالتعادل.
وفي الشوط الثاني سيطر الفحيحيل على مجرياته من خالل خبرة 
العبيه الى جانب تأثير خروج العب الشباب سعد احليدري على أداء 
الفريق ليتبع الفيحيحل اسلوبه السريع في الهجوم عن طريق سالم 
وعوض وعبدالرحمن نشمي مع تألق واضح للحارس أحمد املتروك 
الذي ثبت اقدامه كحارس اساسي للفحيحيل وعلى الرغم من اتساع 
الف����ارق الى 5 أهدف إال ان العبي الش����باب لم يستس����لموا وحتديدا 

مشعل املطيري.

حقق منتخبنا لقدامى الالعبني فوزا كبيرا على نظيره اللبناني 
بنتيجة 12 هدفا مقابل 6 اهداف في ختام مبارياته ضمن منافسات 
بطولة رابطة قدامى الالعبني العرب الرابعة في خماس���يات كرة 
القدم. واحرز اهداف الكويت الالع���ب املتالق محمد العدواني )6 
اهداف( وعيس���ى عبدالقدوس )هدفني( وناصر العنزي )هدفني( 

وهدف لكل من هاني الصقر ومحمد بنيان.


