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»تنفيذي الهيئة« يقر إشهار نادي القرين

ويزيد المخصصات المالية للوفود
مبارك الخالدي

أقر املكتب التنفيذي بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة اشهار نادي القرين الرياضي بعد ورود 
موافق����ة مجلس الوزراء ليصبح النادي رقم 15 
ضمن األندية الشاملة في البالد، وأرجأ البت في 
اشهار نادي هوكي اجلليد ملزيد من الدراسة حتى 
االجتماع املقبل، كما وافق على زيادة املخصصات 
املالية للوفود الرياضية التي متثل الكويت في 
البطوالت اخلارجية مبا يشمل جميع الرياضيني 
من الفرق والالعبني واالداريني واحلكام، كما أقر 
مخاطبة مجلس الوزراء بشأن البطولة الدولية 
لنادي الرماية التي حتمل اس����م صاحب السمو 
األمير التي تقام بش����كل دوري ليتولى مجلس 
ال����وزراء تخصيص امليزانية اخلاصة للبطولة 

مبا يتناسب مع االسم الذي حتمله.
كم����ا قرر املكت����ب التنفي����ذي تعديل بعض 
اجلوانب اخلاصة بالالئح����ة اخلاصة لبطولة 
الرماية، واعتمد تشكيل جلنة ملكافحة املنشطات 
حماية للرياضيني م����ن الوقوع في فخ األدوية 
احلديثة التي حتمل نسبا من املمنوعات التي قد 

ال ينتبه اليها الرياضيون، اذ يتطلب عمل اللجنة 
متابعة الدوريات واملراجع العلمية املتخصصة 

في هذا املجال.
وقد ترأس االجتماع نائب رئيس مجلس ادارة 
الهيئة محمد املس����عود وأعضاء املكتب طرقي 
املطيري وفواز املزروعي وحسني البلوشي وحامد 
الرومي وأسامة الذويخ ويوسف اليتامى وخالد 

فراج الغامن.
اجلدير بالذكر ان اجتماعات املكتب التنفيذي 
تعتبر مبثابة اجتماعات ملجلس االدارة بسبب 
التفويض املمنوح للمكتب من مجلس االدارة إبان 
تشكيل املكتب بعد اول اجتماع ملجلس االدارة 
برئاسة املدير العام د.فؤاد الفالح الذي مت ايقافه 
عن العمل بقرار من وزير الشؤون االجتماعية 
والعم����ل بالوكالة فاضل صف����ر، اعتبارا من 13 
يناير املاضي لتجاوزه السن القانونية حيث جلأ 
الفالح الى القضاء إللغاء القرار املشار اليه، وقد 
أصدرت محكمة اول درجة في ال� 6 من الش����هر 
اجلاري حكما برفض طع����ن الفالح واملصادقة 

على صحة قرار الوزير.

الفهد يوزع جوائز »الموروث الشعبي«

قام رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري 
الفهد بتسليم مفاتيح الس����يارات واجلوائز املالية 
للفائزين باملراكز األولى في مهرجان املوروث الشعبي 
وذلك خالل االجتماع الثامن عشر الذي أقيم باملضمار 
الرئيسي. وهنأ الفهد جميع الفائزين باملراكز األولى 
في س����باقات مهرجان املوروث الش����عبي. ووصف 

االجتماع 21 و22 لسباق اخليل بالرائع بكافة املقاييس 
الفنية والتنظيمية.

وتابع ان املكرمة األميرية أضفت البهجة والسرور 
على وجه جميع محبي ومتابعي رياضة الفروسية 
الذين يتقدمون بجزيل الشكر واالمتنان والعرفان 

الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

الشيخ ضاري الفهد يسلّم أحد الفائزين جائزته

بلسم ولولوة األيوب في برشلونة

بلسم ولولوة األيوب تشاركان 
في المؤتمر العالمي للرياضة ببرشلونة

البولينغ يستعد لبطولة الكويت الدولية
تستعد اللجنة املنظمة لبطولة الكويت الدولية 
الثامنة املفتوحة للبولينغ التي تقام برعاية سمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء وتنطلق 
االربعاء املقبل 16 مارس اجلاري وتس���تمر حتى 
23 منه على صالة كوزمو بالساملية وقد وضعت 
اللجنة املنظمة اللمسات األخيرة وأصبحت جاهزة 
الستقبال الوفود املشاركة في هذا املجتمع العاملي 

الكبير.
وحتظى البطولة باهتمام بالغ ألنها من أقوى 
البطوالت املفتوحة التي تنظم لعدة اسباب هامة 
في مقدمتها التنظيم الدقيق واجلوائز املرصودة 

والتي جتتذب ابطال العال���م واملصنفني األوائل 
واحملترفني باإلضافة إلى النجاح املتواصل الذي 
حتققه هذه البطولة بصورة دائمة منذ أن انطلقت 

من 8 سنوات.
وقد وصل عدد الدول املشاركة في البطولة حتى 
اآلن 15 دولة ميثلها أكثر من 130 العبا وذلك طبقا 
للطلبات التي ارسلت الى نادي البولينغ ممثال في 
اللجنة املنظمة وهي: البحرين � استراليا � مصر 
– كولومبيا � الصني � هونغ كونغ � إندونيس���يا 
� كوريا اجلنوبية � الس���عودية � مكاو � ماليزيا � 

الفلبني � االمارات � أميركا اضافة الى الكويت.

ينطل���ق اليوم املؤمتر العامل���ي للرياضة في 
برشلونة بحضور اعظم الشخصيات الرياضية 
العاملية والذي يستمر ملدة 3 ايام اعد فيها القائمون 
عل���ى املؤمتر برنامجا ممي���زا ومحاور رياضية 
عالية اجلودة واملفهوم تساعد على صنع ونشر 
مفاهي���م رياضية جديدة في العالم الرياضي من 
شأنها ان تساعد في صناعة الرياضة على مستوى 

دول العالم.
وقالت بلسم االيوب التي تشارك في املؤمتر مع 
شقيقتها لولوة: تلقينا دعوة للمشاركة في احد اهم 
املؤمترات الرياضية العاملية التي ستنظم هذا العام 
خصوصا انها تضم نخبة من الشخصيات الرياضية 
العاملية والتي ساهمت في بناء وخلق مفهوم رياضي 
جديد ادى الى رفع املستوى الرياضي على مستوى 

املجتمعات او الدول.
وشهد املؤمتر امس الترحيب باملسجلني واملدعوين 

وضيوف الشرف، باالضافة الى حفل استقبال مساء 
على ش����رف املشاركني في املؤمتر واليوم هو اليوم 
االول للمؤمت����ر، ويعقد بع����د االفتتاح جتمع دولي 
بعنوان »سيدات س����اهمن في خلق مفهوم رياضي 

مختلف«.
من جهتها، ذكرت لولوة االيوب ان املومتر اليوم 
سيشهد العديد من احملاضرات وورش العمل والتي 
تساعد على متكني املشاركني من التواصل من خالل 
قن����وات اتصال رياضية عاملية من كل انحاء العالم 
للعمل على تطوير الرياضة ضمن منظومة رياضية 

عاملية ذات خطة طويلة املدى.
واضافت: نتشرف بهذه الدعوة ومتثيل الكويت 
في مثل هذه املؤمترات الرياضية العاملية املهمة والتي 
تزيد من حجم الثقاف����ة الرياضية وتفعيل املفهوم 
الرياضي واالستفادة مما يتم طرحه ومناقشته في 

الكويت في املستقبل القريب.

األولمبي يجّدد تفوقه على بنغالديش ويتأهل إلى الدور الثاني
في إياب التصفيات اآلسيوية المؤهلة إلى أولمبياد لندن 2012

علي الظفيري وأعضاء السفارة 
أنس السلوم ويوسف بوظهير 
وبعض موظفي اخلطوط اجلوية 

الكويتية.
الظفيري  الس���فير  وهن���أ 
الفني  الالعبني على املستوى 
الذي قدموه خالل املباراة، وبارك 
الفوز والتأهل لتصفيات  لهم 

الدور الثاني.
من جانبه، شكر احليان طاقم 
سفارتنا وعلى رأسهم السفير 
علي الظفيري قائال »لقد وعدك 
الالعبون بالفوز في املباراة وقد 
اوفوا بعهدهم، معتبرين ذلك 
عربون شكر وتقدير للدور الذي 
قمتم به طيلة تواجد الوفد في 

دكا«.

ش���ون، وأنذر خال���د إبراهيم 
وسامي الصانع.

وبعد املب���اراة، اقام رئيس 
الوفد مانع احليان حفل عشاء 
على شرف سفيرنا في بنغالديش 

بدال م���ن س���امي الصانع في 
الدقيقة 77.

أدار اللقاء احلكم التايلندي 
أنوريك أنس���يتا وساعده من 
هونغ كونغ شان شيو وشوان 

املرم���ى. وجل���أ املنتخب  في 
البنغالي ال���ى اللعب العنيف 
دون أن يرفع احلكم التايلندي 

أنوريك البطاقات امللونة.
وقد مث���ل االوملب���ي أحمد 
اخلالدي في حراسة املرمى، فهد 
األنصاري، أحمد ناصر وخالد 
إبراهيم في خط الدفاع، سامي 
الصانع، عبدالعزيز السليمي، 
الظفي���ري، عادل مطر  محمد 
وغازي القهيدي في خط الوسط، 
أمان ويوسف ناصر في  حمد 
الهجوم، وش���ارك هادي  خط 
خميس بديال ع���ن حمد أمان 
في الدقيق���ة 39 وعمر بوحمد 
بديال عن عبدالعزيز السليمي 
في الدقيقة 68 وفيصل احلربي 

الى  تأهل املنتخب األوملبي 
ال���دور الثاني م���ن تصفيات 
آس���يا املؤهل���ة ال���ى اوملبياد 
لن���دن 2012 بعد ان جدد فوزه 
على منتخب بنغالديش 0-3 
الرئيس���ي  ف���ي امللعب  امس 
 بالعاصمة البنغالديشية دكا في
مب���اراة اإلي���اب م���ن ال���دور 

التمهيدي.
سجل األهداف فهد االنصاري 
في الدقيقة األولى، ويوس���ف 
ناصر هدفني في الدقيقتني 46 

و89.
وكان واضحا محاولة العبي 
األوملبي السيطرة على مجريات 
املباراة حي���ث ضغط الهجوم 
الفتتاح التسجيل وارسل حمد 
أمان في الدقيقة الثانية كرة من 
ركلة ركنية تهيأت على رأس 
فهد االنصاري الذي لم يتوان 

في ايداعها الشباك.
واستمر اس���تحواذ االزرق 
الك���رة رغم  االوملب���ي عل���ى 
االس���لوب الدفاعي احملكم من 
املنتخ���ب البنغالي، ليرس���ل 
الظفيري كرة من خطأ  محمد 
على حدود منطقة اجلزاء على 
رأس يوسف ناصر الذي أنهاها 
في املرمى ف���ي الدقيقة االولى 
الوقت االضافي للش���وط  من 

األول.
وتغير أداء املنتخب البنغالي 
في الشوط الثاني، وسيطر على 
الوس���ط بالتمريرات  منطقة 
القصيرة والسريعة ومحاولة 
تهديد مرمى أحمد اخلالدي الذي 
تألق في الذود عن مرماه بكل 
بسالة، ورغم الثنائيات الرائعة 
بني امان وناصر إال أن النهاية 

لم تكن سليمة.
وقبل نهاية املباراة بدقيقة 
واحدة ومن كرة ثابتة إثر عرقلة 
فيصل احلربي انبرى يوسف 
ناصر للكرة وارسلها مباشرة 

فهد االنصاري يحتفل بالهدف االول وسط فرحة الالعبني

اقت��رب منتخب االم��ارات األوملبي من التأه��ل الى الدور 
الثاني بعدما اكتسح نظيره السريالنكي 7-1 في أبوظبي. وتقام 
مباراة اإلياب ب��ني املنتخبني في أبوظبي أيضا في 11 اجلاري. 
وبلغ املنتخ��ب االوملبي العماني الدور الثاني بعدما جدد فوزه 
عل��ى مضيفه الطاجيكس��تاني 3 � 1 على ملع��ب تورس زاده 

بالعاصمة دوشانبي في إياب الدور األول.

فوز كاسح لإلمارات وتأهل عُمان

جراحة ناجحة للسهلي في فرنسا

فانيلة الهوكي إلى المحمد 

قدم الرئيس الفخري للجنة هوكي اجلليد الشيخ جابر بندر اجلابر 
ورئيس اللجنة فهيد العجمي فانيلة املنتخب الوطني للهوكي هدية 
تذكارية لرئيس االحتادين الكويتي واآلسيوي الشيخ طالل احملمد 

وذلك في مكتبه باللجنة االوملبية.
واش���اد العجمي بدور احملم���د وتوجيهاته للهوك���ي ومتابعته 
المورهم وبدايتهم حتى وصولهم الى اللجنة االوملبية ومجاورتهم 

للبولينغ.
بدوره، اثنى احملمد على هذه البادرة الطيبة من البندر والعجمي 
متمنيا التوفيق لهما ولالعبني في حتقيق افضل االجنازت باللعبة 
في البطوالت احمللية والدولية مما يس���اعد على انتش���ارها بشكل 

سريع بني الشباب.

الزميل س���طام  أجرى 
الرباط  الس���هلي عملي���ة 
الصليبي في قدمه اليمنى 
بنج���اح ف���ي مستش���فى 
»انترناشيونال« بالعاصمة 
الفرنسية باريس أول من 
أمس، وقد تكللت العملية 
اجلراحية بنجاح، وسيعود 
الزميل الى البالد خالل األيام 

القليلة القادمة. 
الرياض���ي  والق��س���م 
 يتمن���ى للزميل الس���هلي
العاجل والعودة  الش���فاء 

الزميل سطام السهليساملا. 

جابر البندر وفهيد العجمي يقدمان الفانيلة لطالل احملمد

الكويت يوقف نزيف النقاط في »اليد«

إعارة الغربللي لناٍد قطري
علمت »األنباء« أن اح���د األندية القطرية 
خاطب نادي الكويت طالبا إعارة العب اخلط 
 اخللفي محمد الغربللي ليشارك مع الفريق في
اح���دى املباريات املهمة في ال���دوري القطري 

اليوم.
ومن املتوقع أن تكون إدارة األبيض قد وافقت 

على طلب النادي القطري وان يكون الغربللي 
غادر أمس للمشاركة مع الفريق على أن يعود 
غدا اجلمعة لينضم إلى تدريبات االبيض الذي 
يستعد للمباراة املهمة في الدوري أمام اليرموك 
والتي ستحدد بشكل كبير مصيره في التأهل 

إلى الدوري املمتاز.

حامد العمران
النقاط  الكويت نزيف  أوقف 
بعد تغلبه على التضامن 31-34 
)الشوط األول 16-15( في اللقاء 
الذي جرى أمس األول على صالة 
الشهيد فهد األحمد في الدعية في 
األس����بوع التاسع لدوري الدمج 

لكرة اليد.
وبذلك رفع األبيض رصيده 
إلى 11 نقطة ليصعد    مؤقتا إلى 
املركز اخلامس، فيما بقي التضامن 
قابعا في الق����اع دون رصيد من 

النقاط.
في اللقاء الثاني حقق ا لنصر 
فوزا صعبا على الس����احل 27-
25 )الشوط األول 14-13( وبذلك 
تساوى العنابي مع األبيض برصيد 
11 نقطة محتال املركز الس����ادس 
بفارق األهداف وبقي الساحل على 

رصيده السابق بنقطتني.
في املباراة األولى التي جمعت 
التضام����ن لم يقدم  الكويت مع 
األبيض املس����توى املطلوب ولم 
الف����رق االخرى  يكن أفضل من 
الت����ي تعودت أجهزته����ا الفنية 
ان تلع����ب ببعض العبي الصف 
الثاني لتهاونهم بالتضامن وهذا 
ما كاد يدف����ع األبيض ومدربهم 
كمال عقاب فاتورته غاليا عندما 
اس����تطاع التضام����ن ان يجاري 
الكوي����ت طوال املب����اراة بل كان 
التق����دم في بعض األحيان خالل 
الش����وط األول للتضام����ن الذي 

الغربللي  استغل جلوس محمد 
البالول ومش����عل  وعبدالرحمن 
طه على دكة االحتياطي وهذا ما 
س����هل املهمة الدفاعية للتضامن 
مع تألق احلارس محمد العجمي 
والع����ب اخلط اخللف����ي الواعد 
س����عود ضويحي الذي س����جل 
اغلب أه����داف فريقه مع القيادة 
اجليدة ألحمد سالم وكان الناشئ 
فهد الرشيدي جيدا في اجلانبني 

الدفاعي والهجومي.
في الدقائق األخيرة من الشوط 
األول بدأ عقاب يستشعر باخلطر 
ليشرك املدرب قوته الضاربة محمد 
الغربللي ليلعب إلى جانب عبداهلل 
اخلميس وعبداهلل الغربللي وادخل 
العب الدائ����رة البالول واجلناح 
األمين طه ولكن احلماس الكبير 
لالعبي التضامن لم يعط األبيض 
الفرصة لتصحيح أوضاعة ولوال 
التألق الصريح من احلارس ناصر 
الهاجري لكانت اخلس����ارة هي 

عنوان الشوط األول.
وفي الشوط الثاني أدرك العبو 
الكويت ومدربهم أن التعادل وفارق 
الهدف قد يوقعهم في موقف محرج 
لذلك بدأت اخلبرة تتفوق من خالل 
الغربللي وزمالئه ليتسع الفارق 
إلى 4 أهداف طمأنت الفريق قليال 
ولكن العلة كانت في الدفاع الذي 
بدا متف����ككا ويحتاج إلى ترتيب 

األوراق مستقبال.
اللق����اء احلكمان فيصل  أدار 

الفرج واحمد املطوع.
وفي اللقاء الذي جرى امس، 
ش����ارك العربي بالصدارة مؤقتا 
بعد تغلبه على اجلهراء 25-39 
)الش����وط األول 18-10(، ليرفع 
ال����ى 15 نقطة  األخضر رصيده 
مشاركا الشباب بالصدارة، فيما 
بقي اجلهراء على رصيده السابق 

5 نقاط.
ل����م يج����د العرب����ي صعوبة 
في الس����يطرة على املباراة منذ 
البداي����ة، بع����د ظه����ور اجلهراء 
مبستوى متواضع، فتألق العبو 
العربي وفي مقدمتهم علي مراد 
وعبداهلل مصطفي واحلارس مهدي 

عبداحلليم.
وتقام اليوم مباراتان في ختام 
التاسع حيث يتقابل  األسبوع 
كاظمة )7 نق����اط( مع خيطان 
الذي ال ميلك أي نقطة، في ال�5 
مساء، فيما س����تتجه األنظار 
إلى اللقاء املرتقب الذي يجمع 
املتصدر الشباب )15 نقطة( مع 
الفحيحيل )12 نقطة( في مباراة 
مهمة للثاني الذي يحتاج للفوز 
ليعوض اخلسارة املفاجئة في 
األسبوع املاضي أمام اليرموك 
فيما يريد الشباب احملافظة علي 
الص����دارة واثبات بأن تصدره 
لم يكون بضرب����ة حظ ولذلك 
يتوقع أن تكون املباراة مثيرة 
من البداية إلى انطالق صافرة 

النهاية.

العربي يهزم الجهراء ويشارك في الصدارة

)عادل يعقوب( العب العربي علي مراد يصوب على مرمى اجلهراء 

تأجيل ختام بطولة التنس
قررت اللجنة املنظمة لبطولة الكويت املفتوحة الثانية للتنس 
برئاسة الشيخ أحمد اجلابر تأجيل املباريات املتبقية في البطولة 
بسبب األمطار على ان تقام نهائيات فردي الرجال وزوجي الرجال 
وفردي السيدات وزوجي السيدات وفردي الديبلوماسيني مساء 
االحد 13 مارس اجلاري، فيما ستقام املباراة النهائية لفردي العبي 
املنتخب التي جتمع بني زياد العيس���ى وناصر عبدالس���الم في 
الرابعة والنصف مساء االثنني 14 اجلاري على امللعب الرئيسي 

بنادي اليرموك.
كما متت زيادة اجلوائز املالية املمنوحة للفائزين لتصل الى 32 
الف دوالر، واشادت اللجنة املنظمة بتعاون رجال االعالم ونادي 
اليرم���وك. كما خصصت مجموعة من الهداي���ا القيمة لتوزيعها 
على اجلمهور والالعبني املشاركني في البطولة وذلك أثناء حفل 

اخلتام..


