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4 ميداليات للكويت في السباحة العربية

حقق منتخب السباحة ميدالية ذهبية ومثلها 
فضية وبرونزيتني في حصيلة اليوم األول من 
النسخة األولى للبطولة العربية للسباحة 2015 
والتي بدأت أمس وتختتم في الرابع من اجلاري. 
وقال إداري الفريق ثامر الش���مروخ في تصريح 
ل� »كونا« إنه في سباق 1500 متر حرة للمرحلة 
العمرية )14-15( عاما حقق على مصطفى بوعباس 
ذهبية بزم���ن قدره 16.31 ثانية. وأضاف أنه في 
سباق 1500 متر حرة للمرحلة العمرية )18-16( 
عاما حقق يوسف نواف اللوغاني فضية بزمن 
قدره 16.14 ثانية. وتابع قائال إنه في سباق 200 

متر فراشة للمرحلة العمرية )14-15( عاما حقق 
شهاب خالد الشهاب برونزية بزمن قدره 2.16.83 
دقيقة.  ولفت الش���مروخ إلى أنه في سباق 200 
متر فراشة للمرحلة العمرية )12-13( عاما حقق 
حسني علي الرويعي برونزية بزمن قدره 2.35.58 
دقيقة.  وأرجع الفضل في حتقيق هذه النتائج 
جله���ود أعضاء مجل���س إدارة االحتاد ومجهود 

اجلهازين الفني واإلداري وتفاني الالعبني.
يذكر أن البطولة تقام على مجمع حمدان بن 
محمد بن راشد الرياضي بدبي وتشارك فيها 13 

دولة عربية.

املنش���ود من خالل التدريب 
اللج���وء  دون  املتواص���ل 
للمنش���آت. وأك���د واوان أن 
بطولة كمال األجس���ام التي 
تنظمها مجموعة واوان بروتني 
سيتم تنظيمها بشكل سنوي 
لتكون مبنزلة حدث سنوي 
مهم ألبن���اء اخلليج احملبني 
للعبة.  وقال واوان لم ننظر 
إلى الربح املادي ولكن كانت لنا 
رسالة واضحة مفادها توعية 
الشباب بخطورة املنشطات، 
لذلك قررن���ا حضور جنوم 
العالم للبطولة لكي يشاهد 
أبن���اء اخللي���ج كيف وصل 

بالسفارة األفغانية بالكويت، 
بتكرمي الفائزين وأفضل العب 

وأفضل حارس بالبطولة.
وقال األنص���اري ان هذه 
البطولة تأتي ضمن سياسة 
إدارة مراكز الشباب بالتفاعل مع 

ه���ؤالء لهذا املس���توى دون 
اللجوء إلى املنشطات، متمنيا 
التوفيق جلميع املشاركني في 
البطولة والتي تقام منافستها 
على مدار اليوم وغدا.  وكان 
العالم قد شاركوا في  جنوم 
افتتاح عدد من محالت واوان 
بروتني في اجلابرية ومجمع 
السالم بالساملية وفرع الشعب 
بحضور الفت من اجلماهير.

القطاعات الشبابية من املواطنني 
واملقيمني وشكر د.حمود فليطح 
على دعم���ه الالمحدود إلدارة 

مراكز الشباب.

اليوم منافس���ات  تنطلق 
لكم���ال  بطول���ة اخللي���ج 
التي تستضيفها  األجس���ام 
الكويت وتنظمها شركة واوان 
بروتني في فندق سفير بنيد 
الق���ار، وبحضور جماهيري 
يفوق 1000متفرج وحضور 
أبطال العالم للعبة يتقدمهم 
النجم العاملي الزار س���يرج، 
وعدد من املشاركني من دول 
اخلليج، وجوائز مالية تفوق 
50 ألف دوالر، وعقود رعاية 
ألصح���اب املراكز األولى من 
شركة واوان بروتني لتأهيل 

لبطولة العالم.
وأكد ع���ادل واوان رئيس 
الش���ركة أن البطولة شهدت 
إقباال منقطع النظير من قبل 
عدد املشاركني في املنافسات، 
حيث اضطرت اللجنة املنظمة 
للتنسيق مع املشاركني لعمل 
تصفيات الختيار األفضل بعد 
ما فاق عدد املتقدمني للمشاركة 
العدد املطلوب واحملدد من قبل 

اللجنة املنظمة للبطولة.
الهدف  أن  وأوضح واوان 
م���ن البطول���ة ه���و توعية 
الشباب بخطورة املنشطات 
وأنه باإلمكان الوصول للهدف 

برعاية د.حم���ود فليطح 
نائ���ب املدير العام لش���ؤون 
الشباب اختتمت على مالعب 
مركز شباب القادسية التابعة 
إلدارة مراكز الش���باب بطولة 
كرة الق���دم للجالية األفغانية 
التي نظمتها السفارة األفغانية 
بالكوي���ت بالتعاون مع إدارة 
مراكز الش���باب، حيث شارك 
في البطول���ة 32 فريقا مثلهم 
288 شابا من اجلالية األفغانية 
بالكويت وسط تنافس مثير 

بينهم.
وفي ختام اللقاء قام وليد 
األنصاري رئيس مركز شباب 
القادسية ومراقب إدارة املراكز 
باإلنابة وأحمد شاه أرسالني 
الوزي���ر املف���وض والقنصل 

عادل واوان مع بطلني من أبطال اللعبة

وليد األنصاري يسلم الكأس للفائز

بحضور بطل العالم الزار في فندق سفير بنيد القار

بدء بطولة اخلليج لكمال األجسام اليوم

ختام بطولة اجلالية األفغانية

انطالق بطولة صاحب السمو للرماية

حضرة صاحب السمو األمير، 
بحيث تكون مسك ختام ملوسم 
مليء باالجنازات التي حققها 
أبطال الكويت بدعم كرمي من 

لدن سموه.
وقال ان مسابقات يوم امس 
شملت مسابقات الدبل تراب 
رجال، وبندقية 10 أمتار رجال، 
ومسدس هواء 10 أمتار رجال، 
الى جانب التدريبات الرسمية 
للرمايات األخرى والتي تبدأ 
مسابقاتها اليوم وتشمل تراب 
رجال وسيدات، وسكيت رجال 
وس����يدات، وبندقية هواء 10 
أمتار سيدات، ومسدس هواء 
10 أمتار سيدات، وبندقية 50 

مترا راقدا رجال.
كما ذكر العصيمي ان يوم 
غد السبت سيشهد نهائيات 
مس����ابقات التراب والسكيت 

مجل���س إدارة احتاد الكرة 
املص���ري بش���كل نهائ���ي 
التعام���ل مباش���رة م���ع 
االحتادات الرسمية لالتفاق 
عل���ى املباري���ات الودي���ة 
للمنتخب���ات، بعيدا عن أي 
وسطاء أو شركات، وينتظر 
احتاد الكرة ردود احتادات 
السودان وإثيوبيا وكينيا 
واألردن والكويت وليبيا على 
عروض اجلبالية ملواجهة 
الفراعنة وديا يومي 11 أبريل 

و10 مايو.
في ه���ذا الصدد، علم ان 
الرئيسي وراء هذا  السبب 
الطريق على  القرار قط���ع 
أي اتهامات ألعضاء املجلس 
باحلصول عل���ى عموالت 
م���ن وراء العروض الودية 
للمنتخب���ات خاصة األول، 

رج����ال ونهائيات بندقية 50 
مترا 3 أوضاع رجال ونهائي 
املسدس 50 مترا رجال وكذلك 
نهائي مسدس 25 مترا سيدات 
القوس والس����هم  ونهائيات 
االوملبي، وقد دعا العصيمي 
اجلمهور الكرمي ومحبي رياضة 
الرماية للحض����ور ومتابعة 
ابطال الرماية الكويتية اثناء 
املنافس����ات، وذكر ان احلفل 
اخلتام����ي وتوزيع الكؤوس 
وامليدالي����ات واجلوائز على 
الفائزين س����يكون الس����اعة 
اخلامس����ة من مساء يوم غد 
ف����ي مجمع ميادين الش����يخ 
صباح األحمد االوملبي للرماية 
بحضور ممثل صاحب السمو 
األمير، وزي����ر اإلعالم وزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 

سلمان احلمود.

خاصة ان هذا األمر تردد بقوة 
قبل ودية غينيا االستوائية، 
ومت توجي���ه اتهامات ألحد 
أعضاء املجلس باحلصول 
على »عمولة« للموافقة على 
هذا العرض دون غيره رغم 
أفريقيا  وجود عروض من 
الوسطى والسودان وجنوب 

أفريقيا.
الق���رار، بعد  وجاء هذا 
األزمة التي نشبت مؤخرا، 
وحتديدا قبل مباراة الفراعنة 
وغينيا االستوائية، وكانت 
على وش���ك اإللغاء بسبب 
اخلالف بني اجلبالية والشركة 

حول بنود العقود.
التنس���يق  ومن خالل 
بني املدير الفني للمنتخب 
األول األرجنتين���ي كوبر، 
وحسام البدري املدير الفني 
للمنتخب األوملبي املصري 
البدري  القدم، وافق  لكرة 
على تأجيل موعد انطالق 
معس���كر الفري���ق املغلق 
ملدة 24 س���اعة، ليقام في 
8 اجلاري، وذلك استعدادا 
ملواجهة نظيره البوروندي 
يوم 12 من الش���هر نفسه 
النهائية  في إياب املرحلة 
م���ن التصفي���ات املؤهلة 
لدورة األلعاب األفريقية، 
إقامتها بالكونغو  واملقرر 

في سبتمبر املقبل.
يذكر ان املنتخب املصري 
فاز على بوروندي بهدفني 
الذهاب  نظيفني في مباراة 
الت���ي ج���رت بالعاصم���ة 

البوروندية بوجمبورا.

الكويت، مم����ا يحفزهم دائما 
املزي����د وحتقيق  ب����ذل  على 
االجنازات املشرفة ورفع علم 
الكويت عاليا خفاقا في جميع 

احملافل الدولية.
ويتقدم املجلس بالشكر 
ايضا الى س����مو ولي العهد 
األمني الش����يخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ جابر املب����ارك على 
دعمهم املتواصل، والى الهيئة 
العامة للش����باب والرياضة 
ممثلة برئيس مجلس اإلدارة 
واملدير العام الش����يخ أحمد 

املنصور ونوابه.
وفي ه����ذا الص����دد، ذكر 
العصيمي ان األجهزة اإلدارية 
والفنية حرصت كل احلرص 
على اخراج البطولة الغالية 
بهذا الش����كل الالئق باس����م 

والسياسة وعددا من سفراء 
بعض الدول مثل السعودية 
والكويت والبرتغال وإيطاليا 
وسويسرا واليونان وعمان 
الفتتاح املنش���آت اجلديدة 

للنادي.
الزيارة  وبس���بب هذه 
املرتقب���ة، اتخذت إجراءات 
أمن اس���تثنائية في نادي 
الزمالك واملنطقة احمليطة 
به، حيث يخشى األمن من 
حدوث أزمات من قبل رابطة 
مش���جعي الزمالك »الوايت 
نايتس«، خالل هذا االحتفال 
في ظل االحتقان واألزمات 
التي حتدث بني رئيس نادي 

الزمالك واأللتراس.

االتحاد يبحث عن وديات

في ش���أن مختلف، قرر 

انطلق����ت بطولة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
الكبرى  الس����نوية  األحم����د 
للرماية امس مبشاركة اكثر 
من 200 رام ورامية من رماة 
النادي واالحتادات الرياضية 
العسكرية. وكانت املنافسات 
على اشدها منذ البداية حيث 
يحرص الرم����اة على التأهل 
الى األدوار النهائية ليحظوا 
بفرص����ة ش����رف املنافس����ة 
للفوز بكأس البطولة الغالية 
والت����ي متنح الفائز بها لقب 
بطل الكويت للموس����م 2014 
� 2015 . وتش����مل البطول����ة 
 الرمايات األوملبية في الشوزن
)سكيت � تراب � دبل تراب( 
وكذل����ك أس����لحة الرصاص 
)املسدس والبندقية الهوائيني( 

والقوس والسهم األوملبي.
البطولة  هذا ومتثل هذه 
مس����ك ختام ملوسم رياضي 
حافل حقق فيه أبطال الرماية 
الكويتي����ة اجنازات رائعة ال 
يس����تهان بها عل����ى جميع 
املستويات احمللية والدولية 
والقاري����ة، وهم اآلن يعدون 
الس����تحقاقات مهم����ة على 
املستوى الدولي والتي تؤهل 
لنيل مقعد في األلعاب األوملبية 
القادمة ف����ي ريوديوجانيرو 

البرازيل 2016.
وتقدم أمني السر العام في 
الكويتي والعربي  االحتادين 
للرماية عبيد العصيمي بالنيابة 
عن اعضاء مجلس إدارة نادي 
الرماية الى مقام حضرة صاحب 
السمو األمير بالشكر اجلزيل 
لرعايته وعنايته الالمحدودتني 
للرماية الكويتية وأبنائه رماة 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

القاه���رة فجر  تغ���ادر 
اليوم بعثة الزمالك متجهة 
إلى روان���دا ملواجهة فريق 
رايون سبور، في إياب دور 
ال� 32 لبطولة كأس االحتاد 
األفريقي، واملقرر لها بعد غد 
األحد، وكانت مباراة الذهاب 
قد انتهت بفوز الزمالك 1-3 

في اجلونة.
وأنهى مسؤولو الزمالك 
إجراءات حجز فندق اإلقامة 
مبدين���ة كيجال���ي عاصمة 
الفندق نفسه  رواندا، وهو 
النادي  الذي استقبل بعثة 
األهل���ي ف���ي روان���دا عند 
خوض مب���اراة ذهاب دور 
ال� 32 لبطولة دوري أبطال 
أمام نادي اجليش  افريقيا 

الرواندي.
وتلقى نادي الزمالك لكرة 
القدم، خطابا من مديرية أمن 
اجليزة يفيد بتسليم النادي 
بداية من اخلميس إلى األمن، 
من أجل عمل إجراءات تأمني 
بالكامل اس���تعدادا  النادي 
الوزراء  الس���تقبال رئيس 
وعدد م���ن الوزراء اجلمعة 
املقب���ل، الفتتاح املنش���آت 

اجلديدة بالنادي.
فيم���ا يس���تقبل نادي 
الزمال���ك ومجل���س إدارته 
الي���وم، رئي���س  عص���ر 
مجلس ال���وزراء م.إبراهيم 
محل���ب، وعددا من الوزراء 
الشهيرة في  والشخصيات 
مصر ف���ي الرياضة والفن 

منافسة مثيرة في انطالق البطولة

االحتاد املصري يبحث عن مباريات دولية ودية ملنتخب »الفراعنة« في الفترة املقبلة

االحتاد املصري يقرر التفاوض حول إقامة املباريات الودية دون وسيط

الزمالك في كيجالي ومحلب يفتتح املنشآت اجلديدة

املتسابقون يستعدون لبدء املنافسات

مراكز الشباب نظمت مهرجاناً لرياضة »بنتبول«
نظمت إدارة مراكز الش����باب مهرجان 
بالبنتبول  امللعب اخلاص  »بنتبول« في 
بأب����راج ال��ك�ويت، ح��يث تش�����هد هذه 
الرياض����ة إقباال منقط����ع النظير من فئة 

الشباب.

وصرح وليد األنصاري، مراقب مراكز 
الش����باب باإلنابة، بأن هذا املهرجان يأتي 
ضمن خطة مراكز الشباب بتنويع األنشطة 
التي تقدم ملنتسبي مراكز الشباب واخلروج 

عن املألوف باألنشطة املقدمة للشباب.

وأشرف على املهرجان جاسم الفيلكاوي 
رئيس مركز شباب القصور، وأياد بوهندي 
املش����رف اإلداري مبركز ش����باب الدعية، 
وش����ارك في املهرجان 80 شابا من مراكز 

الشباب.

إعالن للسادة أعضاء اجلمعية العمومية
لنـــــادي فتــــيــــات العــــيـــــون الــــريــــاضــــي

بشأن الدعوة النتخاب عضوين مگملني ملجلس إدارة النادي  للدورة 2018/2014

جمل�س الإدارة

مالحظـــة:  
يجب إحضار البطاقة املدنية األصلية أو شهادة اجلنسية األصلية حلضور االجتماع. 

نادي فتيات العيون الريا�ضي

يسر مجلس إدارة نادي فتيات العيون الرياضي دعوة السادة أعضاء 
اجلمعية العمومية للنادي حلضور اجتماع اجلمعية العمومية املقرر 
املــــوافـــق  االثنني  يوم  مساء  من  السادسة  الساعة  متام  في  عقده 
2015/5/18 مبــقر الــنـادي باجلهراء مبنطقة العيون وذلك النتخاب 
وذلك   2018/2014 للدورة  النادي  إدارة  ملجلس  مگملني  عضوين 
بالنظام األساسي  اإلدارة  الترشيح لعضوية مجلس  حسب شروط 
للنادي وحسب اللوائح واالجراءات املعمول بها طبقًا في هذا الشأن، 
علمًا بأن فتح باب الترشيح لهذه االنتخابات سيگون خالل الفترة 
من األحد املوافق 2015/4/5 حتى يوم الثالثاء املوافق 2015/4/14 
من الساعة اخلامسة مساًء حتى التاسعة مساًء، علمًا بأن آخر موعد 
لسحب طلبات الترشيح سيگون يوم اخلميس املوافق 2015/5/14 

حتى الساعة التاسعة مساًء.
گما ينوه مجلس اإلدارة بأن أحگام املادة )27( من النظام األساسي 
األعضـــاء  تتگــون من  للنــادي  العمومـيــة  أن اجلمعية  تنص على 
فأگثر  ميالديتان  سنتان  عضويتهم  على  مضت  الذين  العاملني 
واألحگام  وبالشروط  املواعيد  خالل  املالية  اللتزاماتهم  املسددين 

املنصوص عليها في املادة )51( من النظام األساسي للنادي.
والله ولي التوفيق،،،


