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اليوم »اجتماع القارات« في اجلمعية العمومية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية

األوملبية االيطالية على الدور 
الكبير الذي يقوم به »السيزم« 
لنشر السالم من خالل البطوالت 
التي ينظمه����ا املجلس الدولي 
للرياضة العسكرية، مؤكدا دعمه 
لتلك االستراتيجية الرياضية 
السامية التي ينتهجها »السيزم« 

في الرياضة العسكرية. 
كم����ا ق����ام العقي����د رك����ن 
عبداحلكيم الش����نو مبقابالت 
مع أكثر من قيادي في احلركة 
الرياضية ابرزهم االملاني توماس 
باخ رئيس اللجن����ة االوملبية 
الدولية في مارس املاضي، بغية 
تفعيل دور »السيزم« في العالم 
واالضاءة على اجلانب االيجابي 
الذي يلعبه، فضال عن زيارات 
اخرى ابرزها الى نائب رئيس 
االحتاد الدولي للرماية ورئيس 
اللجنة األوملبية االيطالية لذوي 

االحتياجات اخلاصة.

)السيزم( العقيد ركن عبداحلكيم 
الش����نو قام بزيارة خاصة الى 
رئيس اللجنة األوملبية االيطالية 
مالقوه في اطار التعاون املشترك 
بني املنظمات الرياضية الدولية، 
حيث ناقش الطرفان أولويات 
احلركة الرياضية الدولية وعلى 
رأسها دورة األلعاب العسكرية 
السادسة في كوريا اجلنوبية. 
وأكد الشنو دعم »السيزم« 
للمل����ف املتعلق باس����تضافة 
ايطاليا لدورة األلعاب األوملبية 
2024 والتي تعتبر أهم أوليات 
احلركة الرياضية في البالد، كما 
أفصح عن أهمية دورة األلعاب 
العسكرية في كوريا اجلنوبية 
اذا إنها تظاهرة حتمل في طياتها 
بخالف البعد التنافسي جانبا 
يختص بالسالم الدولي السيما 
انها ستعمل على تقريب وجهات 

النظر بني الكوريتني. 
من جانبه، أثنى رئيس اللجنة 

في ثمان����ي م����دن كورية: هي 
املدينة الرئيسية ميونغيونغ 
والتي ستقام فيها 9 منافسات، 
وكيمنسون ويونغجو واندونغ 
وسانغجو وبيتشون وبوهانغ 
ويون����غ تش����يون.وينتظر ان 
تناق����ش وتط����رح العديد من 
القضايا املهمة واحليوية على 
طاول����ة اجتماعات الكونغرس 
واجلمعية العمومية للمجلس 
الدولي للرياضة العسكرية والتي 
من ش����أنها االرتقاء بعمل هذه 
املنظمة الرياضية العس����كرية 
العاملية، كما س����تناقش خطة 
العمل الالحقة واملشاريع التي مت 
والتي سيتم تنفيذها من برامج 
وانشطة وبطوالت.كما سيتم 
استعراض االتفاقيات االخيرة 
التي ابرمت مع عدد من اجلهات 
واملنظمات العاملية مبا يخص 
الس����الم. وكان رئيس املجلس 
الدولي للرياضة العس����كرية 

خصص للقيام بعدد من اجلواالت 
السياحية للوفود املشاركة.

ومن املقرر ان يس����تعرض 
الوفد الك����وري اجلنوبي آخر 
استعدادات تنظيم دورة األلعاب 
العاملية العسكرية والتي ستقام 
في الفترة من 2 حتى 11 من شهر 
أكتوبر املقبل، اذ س����تضم في 
منافساتها 24 لعبة هي التزلج، 
اخلماسي العسكري، خماسي 
الطيران، البحري اخلماسي، القفز 
باملظالت، وهي منافسات خاصة 
بالعسكرية التايكوندو، فضال 
عن اجلودو، املالكمة، املصارعة 
واملبارزة، ألعاب القوى، السباحة، 
اخلماس����ي احلديث، الدراجات 
الهوائية، الترايلتون، الرياضات 

البحرية، الرماية، املاراثون.
ام����ا األلع����اب الرياضي����ة 
اجلماعية فهي كرة القدم، السلة، 
الطائرة واليد.وتقام منافسات 
دورة االلعاب العاملية العسكرية 

ل�»السيزم« واستعرض فرص 
التطوير واخلطط التي من شأنها 
تسهيل مهمة املنظمة، وجرى 
طرح العديد م����ن القضايا في 
هذا اجلانب والتي سيتم رفعها 
للجمعية العمومية للمجلس 
الدولي للرياضة العسكرية للبت 

فيها واتخاذ القرارات الالزمة.
ويق����ام اليوم ف����ي الفترة 
الصباحي����ة »اجتماع القارات« 
والذي سيش����هد تناول العديد 
من املواضيع والقضايا اخلاصة 
بالبرام����ج اخلاص����ة بكل قارة 
وما ستس����تضيفه من انشطة 
وفعاليات قبل ان ينطلق اجتماع 
اجلمعية العمومية ومن ثم حفل 
قرعة بطولة العالم العسكرية 

املقررة في كوريا اجلنوبية.
اما يوم غد االربعاء، فيقام 
االجتم����اع التنفيذي للجمعية 
العمومية ومس����اء يقام حفل 
ال����ذي يليه  اخلت����ام، واليوم 

تتماشى مع سياسات وتوجهات 
املجلس الدولي في نشر السالم 
من خالل الرياضة عبر الصداقة.

يذكر ان عدد الدول املشاركة في 
املؤمتر وصل الى 83 دولة من 

مختلف انحاء العالم.
يذك����ر ان أعم����ال املجلس 
التنفيذي الذي ترأس����ه الشنو 
الداخلي����ة  االم����ور  ناق����ش 

ترأس العقيد الركن عبداحلكيم 
الشنو رئيس املجلس الدولي 
للرياضة العسكرية )السيزم( 
اجتم����اع املجل����س التنفيذي 
في املجل����س الدولي للرياضة 
العسكرية في اول ايام اجتماعات 
اجلمعية العمومية في الكويت 
والتي تستمر اعمالها حتى 21 
مايو اجلاري حتت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ خالد اجلراح.
ورحب الش����نو في البداية 
بأعض����اء املجل����س التنفيذي 
وأشاد باجلهود التي يبذلونها 
للوصول بعم����ل املنظمة الى 
اعلى املس����تويات، مستعرضا 
آخر الزيارات التي قام بها الى 
عدد من القيادات العاملية والتي 
تصب في مصلحة املجلس الدولي 
للرياضة العسكرية وتهدف الى 
التنسيق املشترك بني مختلف 
املنظمات العاملية ملا فيه مصلحة 
نشر الس����الم من خالل برامج 

تنسيقية مشتركة.
وعب����ر اعض����اء املجل����س 
التنفيذي ف����ي املجلس الدولي 
للرياضة العسكرية عن تقديرهم 
للجهود التي يبذلها الشنو والتي 

جانب من االجتماع العقيد الركن عبداحلكيم الشنو يصافح رئيس اللجنة االوملبية االيطالية 

بطولة »ريد بل كار بارك درفت« 2015 تعود إلى الكويت
بعد خمس���ة أعوام من 
انطالقته���ا عام 2010 تعود 
بطولة »ريد ب���ل كار بارك 
درف���ت« لالجن���راف إل���ى 
الكوي���ت، ف���ي ج���و مليء 
بالتحديات والتشويق وال 
يختلف عما سبقه من أجواء 
حماسية ملهبة، والبطولة 
من تنظيم نادي باسل سالم 
الصباح لسباق السيارات 
والدراجات النارية، وبرعاية 
»فورد الش���رق األوس���ط« 
 � الطرق  وش���ركة طوارئ 
الكويت »رود إميرجنسي«، 
وذلك في الفترة من 27 الى 
29 مايو اجلاري، على مضمار 
حلبة باسل سالم الصباح في 

منطقة الدائري السابع. 
وسيخوض املتسابقون 
السباق النهائي الذي سيجري 
يوم اجلمعة 29 مايو 2015 
الساعة اخلامسة مساء، في 
طلعات تنافس���ية الختيار 
الفائز الذي سيدخل السباق 
النهائي اإلقليمي للبطولة، 
إلى جانب الفائزين من دول 
الش���رق األوس���ط، والذي 
سيقام في الكويت في شهر 

نوفمبر املقبل.

محترفون وهواة 

ف���ي هذا احل���دث املميز 

الس���رعة  ال يتوانى محبو 
املنافسة  والتشويق وحب 
عن إظهار مواهبهم العالية في 
التحكم باجنراف السيارة على 
السرعات العالية وانعطافها 
بسالس���ة، ما يعطي الهواة 
واحملترفني فرصة التنافس 
املمتع والتحدي املش���وق، 
تشرف على حتقيقهما جلنة 
حتكيمية م���ن اخلبراء في 
مجال السيارات ورياضتها، 
حيث س���تمنح النقاط لكل 
س���ائق وفقا ملا يحققه من 
إجنازات الفتة. كما يشرف 
شخصيا على احلدث أسطورة 
»الدرف���ت« حام���ل الرق���م 
القياس���ي ألطول اجنراف، 
وبطل الش���رق األوسط في 

اللبناني  »تسلق الهضبة« 
عبدو فغالي، متاما كما يفعل 
في اجلوالت املقامة في دول 

الشرق األوسط كافة.

تصفيات قبل النهائي 

تتخلل ه���ذا احلدث في 
يومه األول أي األربعاء 27 
مايو ورش���ة عم���ل للبطل 
اللبنان���ي عب���دو فغال���ي، 
يش���رح فيها حملبي قيادة 
االجنراف من هواة ومحترفني 
تقنيات القيادة اآلمنة وكيفية 
الس���يارة  التحكم بانزالق 
الس���ليم  واالس���تعراض 

واملشوق في آن واحد. 
وفي اليوم التالي اخلميس 
28 مايو تبدأ مجريات السباق 
في مرحلة تصفيات تؤهل 
الس���ائقني خلوض السباق 
النهائ���ي ي���وم اجلمعة 29 
مايو ليتوج فيها األوفر حظا 

وصاحب النقاط األعلى .
يذكر أن بطولة »ريد بل 
كار بارك درفت« أقيمت في 
الكويت للم���رة األولى عام 
2010 وف���از بها املتس���ابق 
الكويتي مشاري الظفيري. 
وفي جولتي العامني املاضيني 
ف���از بلقبه���ا  2013 و2014 
الكويتي ناصر  املتس���ابق 

املطيري.

األهلي ينجح في اختبار الذهاب بالفوز على األفريقيالبطل العاملي عبدو فغالي 

مبروك: األهلي قدم مباراة مميزة ويوسف يتوعد ساجنا
القاهرةـ  سامي عبد الفتاح

ما بني مدينة السويس على 
شريط قناة السويس، ومدينة 
لومامباشي الكنجولية، خرج 
فريقا االهلي والزمالك بنتيجتني 
غير مريحتني في جولة الذهاب 
لدور ال����� 16 االضافي لبطولة 
الكونفدرالي����ة.. فرغ����م ف����وز 
االهلي على االفريقي التونسي 
بالسويس 1/2، اال انه فوز بطعم 
اخلوف، ان يفقد االهلي اللقب 
االفريقي الذي حازه في البطولة 
املاضية ألول مرة.. كما ان الزمالك 
تعرض في لومامباشي ملؤامرة 
امام فريق ساجنا الكوجنولي، 
فخس����ر على اثرها بهدف دون 
رد، وبحسب اعضاء البعثة فان 
الزمالك أغلي له هدفان صحيحان 
على األقل بفعل فاعل من احلكم 
السنغالي الذي أدار املباراة، وقرر 
الزمالك االحتجاج عليه رسميا 

لدى »الكاف«.
وامام املوقف احلرج للفريقني 
في البطولة، تعمد فتحي مبروك 
املدير الفن����ي لالهلي ان يظهر 
تفاؤله القوي باجتياز مباراة 
االياب في تونس واالس����تمرار 
في البطولة والدفاع عن اللقب.. 
وكذلك فعل اس����ماعيل يوسف 
مدير الكرة ف����ي الزمالك، الذي 
توعد ساجنا بفوز ساحق في 

لقاء االياب بالسويس.
ويلعب الفريقان جولة االياب 
في تونس والسويس أحد أيام 
5 أو 6 أو 7 يونيو املقبل حلسم 
املتأه����ل ال����ى دور املجموعات 

بالكونفدرالية.
وقال مبروك عقب اللقاء ان 
األهلي قدم مباراة متميزة أمام 
منافس ميلك احلل����ول الفنية 
والتكتيكي����ة ويعيش فورمة 
وحال����ة من التأل����ق، موضحا 
أن األهل����ي قادر على الفوز في 

تونس.
وأكد أن األهلي أهدر فرصا 
سهلة كادت حتقق فوزا مريحا، 
موضحا أن غياب محمود حسن 
»تريزيجيه« العب الوسط عن 
لقاء االياب لالصابة سيؤثر على 

الفريق ولكن هناك بدائل بجانب 
الالعبني الذين سيعودون من 

االصابة.
فيما خسر فريق الزمالك من 
فريق ساجنا الكوجنولي بهدف 
نظيف، في مباراة الذهاب، والتي 
أقيمت على ستاد كينيا مبدينة 

لومباتشي الكونغولية. 

 نتائج الدوري

حقق فريق االسماعيلي أكبر 
فوز حت����ت قيادة مدربه طارق 
يحيى عقب التغلب بخمس����ة 
أهداف مقابل هدف واحد على 
حساب ضيفه األسيوطي سبورت 
باجلول����ة احلادي����ة والثالثني 

للدوري باستاد االسماعيلية.
ورفع االسماعيلي رصيده 
الى 42 نقطة محتال املركز الثامن 
بينما جتمد رصيد األسيوطي 
بقيادة مدربه حسن موسى عند 
13 نقطة باملرك����ز قبل األخير 

ليقترب بقوة من الهبوط.
وتعادل االحتاد السكندري 
دون أهداف مع ضيفه املقاولون 
الع����رب باجلولة ذاتها في لقاء 
تكتيكي مثير بني حسام حسن 
مدرب االحتاد وحسن شحاته 

مدرب املقاولون.
ورفع االحتاد رصيده الى 43 
نقطة باملركز الس����ادس بفارق 

نقطة عن املقاولون التاسع.

في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم مبلعب البطوالت.. الليلة

السد وخلويا.. قمة قطرية بنكهة آسيوية
والتونسي يوسف املساكني 

والكوري اجلنوبي نام تاي هي، 
وكرمي بوضياف.

عموته: سنلعب للفوز

وقال مدرب السد احلسني 
عموته )مغربي اجلنسية(: 

»إن فريقه في أمت اجلاهزية 
ملواجهة ضيفه خلويا، موضحا 
»ندرك جيدا أهمية اللقاء، لذلك 

سندخلها من أجل حتقيق الفوز، 
وينبغي علينا التركيز وإظهار 
الروح القتالية في امليدان منذ 

ركلة البداية وحتى صافرة نهاية 
املباراة، بعيدا عن االلتفات إلى 

نتيجة لقاءنا السابق أمام خلويا 
في كأس أمير قطر الذي انتهى 
بفوز السد بهدفني دون مقابل«.

الودروب: سنسعى للتعويض

وبينما أكد مدرب خلويا مايكل 
الودروب: إن فريقه سيخوض 

املواجهة برغبة قوية في اخلروج 
بنتيجة إيجابية تساعده في لقاء 

اإلياب.
وقال: إن مباراة اليوم تعتبر 

فرصة مثالية لتعويض خسارتنا 
األخيرة أمام السد في بطولة 
كأس أمير قطر، وذلك بتقدمي 
عرض قوي يليق بلخويا من 
أجل تأمني صعودنا إلى الدور 

الثمانية.

وباخادير سايدوف، والعماني 
عمر اليعقوبي حكما رابعا، 

وسيراقب اللقاء أنور احلق من 
بنغالديش، ويراقب احلكام عالء 

العبادي من العراق.

أسلحة فتاكة

وكما ميتلك الفريقان كتيبة 
متميزة من الالعبني جند في 
السد، هناك خلفان إبراهيم 

هداف البطولة حاليا برصيد 6 
أهداف، واجلزائري نذير بلحاج، 
والبرازيليان موريكي وغرافيتي، 

وحسن الهيدوس.. ويبرز في 
خلويا املهاجم سباستيان سوريا 

في لقاء اإلياب يوم الثالثاء 26 
مايو اجلاري على ملعب عبداهلل 

بن خليفة بنادي خلويا.

طاقم حكام أوزبكي

يقود اللقاء احلكم االوزباكي 
رافشان ايرماتوف، مبعاونة 

مواطنيه عبداحلميد لورسولوف، 

الدوحةـ  فريد عبدالباقي

مباراة طرفاها قطريان، 
وهواها آسيوي، فرصة 
لزيادة التأكيد خصوصا 
خلويا والذي توج مؤخرا 

بلقبي الدوري القطري للمرة 
الرابعة في تاريخه، وكأس 

قطر للمرة األولى، فيما 
يحتفظ السد بآمال الظفر 

بكأس أمير قطر إلى جانب 
استمرار مشوار التنافس 

في آسيا.ومباراة اليوم في 
ذهاب دور الـ 16 من بطولة 

دوري أبطال آسيا لكرة القدم 
ستكون مبنزلة رد اعتبار 
لفريق خلويا والذي خسر 

يوم اجلمعة املاضي أمام 
السد بهدفني دون مقابل 

سجلهما حسن الهيدوس، 
ضمن الدور نصف النهائي 
من بطولة كأس أمير قطر، 

ويسعى بكل تأكيد إلى 
حتقيق الفوز خالل املواجهة 
الساخنة بني الفريقني على 

ستاد البطوالت بنادي السد 
في السابعة والربع مساء 

اليوم بتوقيت الكويت، 
والذي ميثل قمة كروية 

قطرية خالصة في البطولة 
اآلسيوية.

صراع على الكرة بني مدافع خلويا شيكو والعب السد الهيدوسوسيخوض الفريقان مجددا 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
دوري أبطال آسيا )ثمن النهائي(

1beIN SPORTS 10HDشونبوك هيونداي � بكني غوان
1:30beIN SPORTS 8HDسوون سامسونغ � كاشيوا ريسول

6beIN SPORTS 8HDبيروزي � الهالل
7:15beIN SPORTS 10HDالسد � خلويا

للمرة األولى يقام في اخلليج بتنظيم وزارة الدفاع
للمرة االولى في املنطقة اخلليجية يقام اجتماع 

اجلمعية العمومية للمجلس الدولي للرياضة 
العسكرية وذلك على االراضي الكويتية بتنظيم 

من وزارة الدفاع ممثلة مبديرية االحتاد 
العسكري في اجليش الكويتي ورعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ 

خالد اجلراح الصباح الذي كانت له اليد الطولى 
والدور الفاعل في هذه االستضافة، االمر الذي 

عزز حضور الكويت على اخلارطة الرياضية 
العسكرية.وتعتبر استضافة هذا احلدث مبنزلة 
تتويج للجهود التي يبذلها وزير الدفاع حتديدا 
ومديرية االحتاد العسكري في اجليش الكويتي.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد اجلراح

الهالل أمام بيروزي في ستاد »آزاري« اليوم
يسعى الهالل السعودي الى العودة من طهران 

بنتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا على بيروزي 
االيراني على ستاد ازادي اليوم الثالثاء في ذهاب 

دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم. 
وتقام مباراة االياب في الرياض في 26 اجلاري.

وسبق ان التقى الهالل مع فوالذ خوذستان 
االيراني وبيروزي مع النصر السعودي في الدور 

االول.وتأهل الهالل الى دور الـ16 بعد تصدره 
املجموعة الثالثة في الدور االول برصيد 13 نقطة، 

متقدما على السد القطري )10 نقاط( وفوالذ 

خوذستان )6 نقاط( ولوكوموتيف االوزبكي )4 
نقاط(.

وفي مواجهتي الهالل مع فوالذ خوذستان، تعادل 
الفريقان سلبا ذهابا في ايران، وفاز الفريق 

السعودي 2-صفر ايابا في الرياض.
أما بيروزي، فحل ثانيا في املجموعة االولى 
ضمن منافسات الدور االول جامعا 12 نقطة، 

بفارق نقطة خلف خلويا القطري، ومتقدما على 
النصر السعودي )8 نقاط( وبونيودكور االوزبكي 

)نقطة واحدة(.

نادي باسل سالم 
الصباح ينظم 

البطولة 
من 27 إلى 29 

اجلاري

فوز االسماعيلي 
وتعادل االحتاد 

السكندري
 بالدوري


