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الصميعي يوّزع اليوم الدروع والكؤوس على الفرق الفائقة في ختام املوسم

»خاطر« القرين و»عجيز« خيطان بنهائي 15 سنة إلسكواش الكويت
عبداخلالق.

وفي فئة حتت 15 س���نة 
املباراة  اليوم في  س���يلتقي 
النهائي���ة يوس���ف خاط���ر 
)القري���ن( مع العب خيطان 
خالد عجيز في نهائي متوقع 
ان يكون مثي���را فيما احتل 
املركز الثالث باملناصفة العب 
خيطان عبدالعزيز مراد والعب 
الكويت حمود اجلنيدل. الى 
ذلك، تختتم اليوم بطولة حتت 
11 سنة باقامة اللقاء النهائي 
الذي يجمع العب كاظمة محمد 
حسني عمار مع املصنف االول 
القادسية سيف هيكل  العب 
حيث تغلب على العب القرين 
حسني البلوشي بنتيجة 3- 1 
التغلب  فيما استطاع هيكل 
على الع���ب القري���ن محمد 
عبداجلادر وبذلك يكون ثنائي 
القرين البلوشي وعبداجلادر 

قد تناصفا املركز الثالث.
ويشهد اليوم ايضا، ختام 

البطولة على ان يقام احلفل 
اخلتامي في امللعب الزجاجي 
ال���دروع  وس���يتم توزي���ع 
والكؤوس وامليداليات امللونة 
على الفرق والالعبني الفائزين 
باملراكز الثالث االولى ويقوم 
رئيس االحتاد وليد الصميعي 
وزم���الؤه في مجلس االدارة 
بتوزيع امليداليات على الفرق 

الفائقة.
من جانبه، اعرب بطل فئة 
حتت 17 سنة العب الساملية 
عم���ر ط���ارق الطوخي عن 
س���عادته الغامرة حلصوله 
على اللقب متخطيا املصنفني 
االول والثاني عيس���ي غلوم 
الق���الف، مؤك���دا ان  وعلي 
اللقب سيعطيه دافعا كبيرا 
م���ن اج���ل تطور مس���تواه 
والسعي للحصول على القاب 
البطوالت في املستقبل، متمنيا 
التوفيق لزمالئه الالعبني في 

املستقبل.

تأهل اجلنيدل مع غلوم حيث 
الدور قبل  اقيمت مبارات���ي 
النهائي امس والتقى اجلنيدل 
مع نور فيما تقابل غلوم مع 

حامد العمران

بعيدا عن املفاجأة تأهل الي 
الدور نصف النهائي الرباعي 
خال���د اجلني���دل )الكويت( 
وعيس���ي غلوم )الساملية( 
وعبدالرحمن نور )الكويت( 
وحسن عبداخلالق )الساملية( 
في فئة حتت 19 سنة ببطولة 
الكويت التاسعة لالسكواش 
التي تقام على مالعب مجمع 
املرحوم الشيخ سالم الصباح 

الدولي في جنوب السرة.
وكان اجلنيدل قد تخطى 
بسهولة العب خيطان محمد 
عيد بنتيجة 3- 0 فيما تغلب 
غلوم على العب كاظمة صالح 
الطواري 3- 1 ومتكن نور من 
الفوز على العب خيطان محمد 
الدليم 3- 0 ومتكن عبداخلالق 
من اجتياز العب الكويت عمر 
املس���لم. هذا، وستقام اليوم 
املباراة النهائية ومن املتوقع 

املصنف االول العب نادي الكويت خالد اجلنيدل مع العب خيطان عبداهلل عيد

أهلي جدة بطالً للدوري السعودي

مهلة الستضافة الكويت لـ »خليجي 23«

الرياض - خالد المصيبيح 

حسم األهلي لقب الدوري السعودي لهذا املوسم قبل 
نهايته بجولتني وبعد غياب عن اللقب استمر 32 عاما 
كان في عدد منها منافسا قويا، ولكنه لم يستطع الفوز 
باللقب. وجاء فوز االهلي على منافسه على اللقب الهالل 
بثالثية مقابل هدف واحد في مباراة جماهيرية امتأل 

فيها ستاد امللك عبداهلل في جده عن آخره وبحضور 
وصل الى اكثر من 56 ألف متفرج.

وكان االحتاد قد انهى لقاءه أمام مستضيفه هجر 
بالفوز بخماس����ية تناوب على تس����جيلها عبدالفتاح 
عس����يري هدفني وهدف واحد لكل من احمد الناظري 
وريفاس واالس����ترالي س����ان مارتن، وضمن االحتاد 
بذلك املركز الثالث املؤهل آسيويا املوسم املقبل وبات 

منافس����ا للهالل على املركز الثان����ي، حيث يفصلهما 
نقطتان فقط 

من جهة اخرى احتفل����ت جماهير االتفاق بعودة 
فريقها الى الدرجة املمتازة بعد اعالن صعوده برفقة 
فريق املجزل الذي حقق املرك����ز االول والذي يصعد 
للمرة االولى في تاريخه، واملجزل هو فريق من بلدة 

متير )120 كم شمال العاصمة الرياض(.

الدوحة - فريد عبدالباقي

عقدت اللجنة الدائمة ألمناء سر االحتادات اخلليجية 
والعراق واليمن اجتماعا مهما ظهر أمس في الدوحة 
برئاسة نائب رئيس االحتاد القطري لكرة القدم سعود 
املهندي، حول حتديد مصير بطولة كأس اخلليج العربي 
لكرة القدم في نسختها ال�23 والتي كان مقررا إقامتها في 
الكويت بنهاية العام املاضي، وتأجلت ملدة عام بسبب 

جتميد نشاط االحتاد الكويتي من )فيفا(.

وش����هد االجتم����اع حضور ممثل����ي كل االحتادات 
اخلليجية، فيما شارك أمني السر العام باالحتاد، سهو 

السهو كمراقب بسبب إيقاف الفيفا الحتاد الكرة.
ومت االتفاق عل����ى إقامة »خليجي 23« في الكويت 
خالل الفترة من 24 ديسمبر من العام احلالي وحتي 
السابع من يناير من العام املقبل، في حال رفع اإليقاف 
خالل اجتماع كونغرس )فيفا(، في املكسيك يومي 11 
و12 ماي����و القادم، أو االنتهاء م����ن املالحظات التي مت 
رصدها بش����أن جاهزية املالعب املرشحة الستضافة 

البطولة، وفي حال عدم رفع اإليقاف س����يتم إسنادها 
رسميا إلى قطر في املوعد نفسه.

من جانبه، قال الس����هو ل� »األنباء«: متفائل برفع 
اإليقاف خالل الكونغرس حتى يتسنى عودة احلياة 
الرياضية إلى طبيعتها مرة أخرى. وفي حال مت رفع 
اإليقاف س����تقوم جلنة التفتيش اخلليجية برئاس����ة 
املهندي، وعدد من املهندسني املتعاونني بزيارة الكويت 
للوقوف على اجلديد في ملف االستضافة ومدى جاهزية 

الكويت لتنظيم البطولة وفق الشروط املطلوبة.

األهلي والزمالك أمام سموحة واحلرس اليوم

دعوة

ي�ضر جمل�س اإدارة نادي ال�ضاحل الريا�ضي دعوة ال�ضادة اأع�ضاء النادي الكرام حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية 

 العادية ال�ض�������نوية املقرر عقده يف متام ال�ض�������اعة 9:00 من م�ض�������اء يوم ال�ض�������بت املوافق 2016/6/11م مبقر النادي 

باأبوحليفة وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل:

)1( تقرير جمل�س الإدارة عن اأعمال ال�ضنة املالية املنتهية يف 2016/3/31م.

)2( امليزانية واحل�ضاب اخلتامي عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2016/3/31م وتقرير مراقب احل�ضابات.

)3( م�ضروع امليزانية املقرتحة لل�ضنة املالية القادمة 2017/2016م.

)4( مناق�ض�������ة القرتاحات املقدمة للمجل�س من الأع�ضاء امل�ضددين للتزاماتهم املالية اأو من 

جمل�س الإدارة يف موعد اأق�ضاه ال�ضاعة التا�ضعة من م�ضاء يوم الإثنني املوافق 2016/5/16م.

)5( تعيني مراقب احل�ضابات وحتديد مكافاأته.

مالحظة : تتكون اجلمعية العمومية من الأع�ضاء الذين م�ضت على ع�ضويتهم �ضنة ميالدية فاأكرث وامل�ضددين 

للتزاماتهم املالية حتى نهاية �ضهر فرباير ال�ضابق على انعقاد اجلمعية العمومية.

** يجب اإح�ضار البطاقة املدنية اأو اجلن�ضية الأ�ضلية.
جمل�س الإدارة

نـــــــادي الســــــاحـــــــل الريــــاضــــي
دعوة

ي�ضر جمل�س اإدارة نادي ال�ضاحل الريا�ضي دعوة ال�ضادة اأع�ضاء النادي الكرام حل�ضور 

اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املقرر عقده يف متام ال�ضاعة 10:30 من م�ضاء 

يوم ال�ض�������بت املواف�������ق 2016/6/11م مبقر النادي باأبو حليف�������ة وذلك للنظر يف جدول 

الأعمال التايل:

- إقرار مش���روع النظام األساس���ي )الجديد( للنادي بناء على المرسوم 
بقانون رقم )26( لس���نة 2012م والذي قد أوج���ب على النادي تعديل 

نظامه األساسي بما يتفق مع أحكام القانون المذكور.
مالحظة : تتكون اجلمعية العمومية من الأع�ض�������اء الذين م�ض�������ت على ع�ضويتهم �ضنة 

ميالدي�������ة فاأكرث وامل�ض�������ددين للتزاماتهم املالية حتى نهاية �ض�������هر فرباير ال�ض�������ابق على 

انعقاد اجلمعية العمومية.

** يجب اإح�ضار البطاقة املدنية اأو اجلن�ضية الأ�ضلية.
جمل�س الإدارة

نـــــــادي الســــــاحـــــــل الريــــاضــــي

الكويت مقراً للجنة التنظيمية اخلليجية للرياضات الشتوية

ً العجمي رئيساً والنصار أميناً عاما
وتتشكل اللجنة من: فهيد 
العجمي )الرئيس(، بشار 
العام(  النص���ار )األم���ني 
الظاهري )عضو  وجمعة 
� اإلمارات( وعادل املطلق 
� قط���ر( وعناد  )عض���و 
البلوشي )عضو � سلطنة 
عم���ان(، عل���ى ان تنتهي 
فترة رئاس���ة الكويت في 

عام 2019.

ال متلك اندية او احتادات 
خليجية للرياضات الشتوية 
الرياضات  او تطوير هذه 
بالنسبة للدول التي متلك 
احتادات وأندية للرياضات 
الش���توية بالتعاون معها 
والرب���ط م���ع االحتادات 
للرياض���ات  الدولي���ة 

الشتوية.
اللجنة من 4  وتتكون 
دول اعض���اء هي: الكويت 
واإلم���ارات وعمان وقطر. 

العامة  اعتمدت االمانة 
ملجلس التعاون اخلليجي 
قرار االحت���ادات واألندية 
اخلليجي���ة  واللج���ان 
للرياضات الشتوية والذي 
من���ح الكويت مقرا للجنة 
التنظيمي���ة اخلليجي���ة 
للرياضات الشتوية ألول 
اربع سنوات، ومتت تزكية 
رئي���س ن���ادي األلع���اب 
الش���توية فهيد العجمي 
التنظيمية  رئيسا للجنة 
وأمني الس���ر العام لنادي 
األلعاب الشتوية احملامي 
بش���ار النصار امينا عاما 
للجن���ة التنظيمية. وبهذا 
تصبح الكوي���ت اول مقر 
للجنة التنظيمية اخلليجية 
للرياضات اخلليجية ويقع 
على عاتقها ممثلة بالرئيس 
العجم���ي تطوير  فهي���د 
الرياضات الشتوية باخلليج 
العربي والنمو بها س���واء 
من حيث تأسيس األلعاب 
التي  الدول اخلليجية  بشار النصارفي  فهيد العجمي

القادسية بطل كأس الشباب للطائرة

فرحة العبي القادسية بلقب كأس احتاد الطائرة

يعقوب العوضي

توّج القادسية بلقب بطولة كأس احتاد 
كرة الطائرة ملرحلة الشباب لتحت 18 سنة 
إثر فوزه ف����ي املباراة النهائي����ة للبطولة 
على نادي اجلهراء بثالثة أش����واط دون رد 
جاءت نتائج األشواط الثالثة: 17/25، 18/25، 
20/25، ليحتل القادسية املركز األول ويكتفي 
اجلهراء بلقب الوصافة وحل الكويت باملركز 
الثالث بفوزه على كاظمة بثالثة أش����واط 
مقابل شوط واحد وجاءت نتائجها: 26/24، 
21/25، 15/25، 17/25. وعقب انتهاء املباراة 
جرت مراسم احلفل اخلتامي وتسليم الكأس 
بحضور عضو مجلس إدارة االحتاد ورئيس 

جلنة املسابقات محمد األنصاري، ورئيس 
نادي اجلهراء ادهام الشمري، مدير اللعبة 
بالقادسية حسني القبندي، ومسؤولني من 
الكأس  القادسية  الثالثة. وتس����لم  األندية 
وامليداليات الذهبية، وتسلم اجلهراء امليداليات 
الفضية، والكويت البرونزية. وهنأ عضو 
مجلس إدارة االحتاد ورئيس جلنة املسابقات 
وشؤون الالعبني محمد األنصاري إدارة نادي 
القادسية على حتقيق ناديهم للقب الغالي. 
بدوره، قال مساعد مدير اللعبة ومدير قطاع 
الناشئني بنادي القادسية صالح الشايجي 
إننا سعداء بتتويج القادسية باللقب متمنيا 
أن تستمر االنتصارات واالجنازات في القلعة 

الصفراء.

ختام »ماراثون زومبي« للسيارات

حتت رعاية الشيخ دعيج اخلليفة نظم 
نادي السيارات والدراجات اآللية )ماراثون 
زومب���ي( )ZOMBIE RUN( على مضمار 
البروكارت بحلب���ة جابر األحمد الدولية 
التابع���ة للنادي والكائن���ة على الطريق 
الدائري الس���ادس في منطقة الضجيج، 
مبشاركة أكثر من 190 متسابقا، وتوزعوا 

على امتداد السباق داخل احللبة.
وأعرب الش���يخ أحمد الداود السلمان 
عن بالغ سعادته للمس���توى االحترافي 
الذي وصلت إليه اللجان العاملة بالنادي 
حيث جنحوا في تنظيم أنواع البطوالت 
واملهرجانات التي ساهمت في نشر الوعي 
داخل املجتم���ع الكويتي ب���دور رياضة 
الس���يارات والدراجات املنظمة في صقل 
مواهب الش���باب الكويت���ي بكافة فئاته 

العمرية، إضافة لتطوير مفهوم الرياضة 
األسرية حيث ميكن ألفراد العائلة ممارسة 
رياضة السيارات والدراجات داخل حلبات 
متخصصة وحتت اشراف مدربني مؤهلني 

يطبقون كافة شروط األمن والسالمة.
الداود باملش���اركة اجلماهيرية  ونوه 
الضخمة الت���ي أضافت جناح هذا احلدث 
وما كان لينجح ويستمر لوال هذه املشاركة 
واملساهمة واالميان برسالتنا االجتماعية.  
ووعد بتنظيم عدد من هذه السباقات في 
ظل وجود الفكر املتطور لدى الهيئة العامة 
للرياضة برئاس���ة مديرها الشيخ احمد 
املنصور  كما تقدم رئيس النادي بالشكر 
اجلزيل للشيخ دعيج اخلليفة على دعمه 
ورعايته ألنش���طة النادي وحرصه على 

متابعة أعمال التنظيم.

املشاركون واملشاركات في املاراثون 

القاهرة - سامي عبد الفتاح

محطة مهم���ة لالهلي والزمالك في 
مشوار املنافسة على بطولة الدوري هذا 
املوسم، في اجلولة 25 من عمر املسابقة، 
عندما يلتقي األهلي مع س���موحة، في 
السابعة مساء بتوقيت الكويت، يعقبه 
في التاسعة مساء بتوقيت الكويت أيضا، 
لق���اء الزمالك مع ح���رس احلدود، في 
ظل فارق ال���� 11 نقطة لصالح األحمر 

عن األبيض. 
ونظريا فان مهمة الزمالك اليوم هي 
األسهل نسبيا، ألنها مع فريق احلرس 
الذي يق���اوم من أجل البقاء مع مدربه 

عبداحلميد بسيوني.
ونظريا ايض���ا، فان فرصة االهلي 
في عبور فريق سموحة بقيادة املدرب 
املخضرم حلمي طوالن، تبدو صعبة 
خاصة انه يفتقد جهود ورقته الرابحة 
رمضان صبحي. واالهلي سيكون حتت 
ضغط احلفاظ على فارق ال� 11 نقطة، 
واخلوف من سموحة وقدراته الكبيرة 
)املركز الرابع  41 نقطة(، وطمعه في 
البقاء في املربع الذهبي للترتيب العام. 
وهذا الضغط قد يؤثر على تركيز العبيه، 
إال اذا حالفهم التوفي���ق مبكرا، وكان 
العبوه على مستوى التحدي في هذه 
املباراة حتديدا، ألنها منعطف مهم جدا، 

وواحدة من التحدي���ات املتبقية، أمام 
االهلي الستعادة اللقب.

بدوره، الزمالك حتت ضغط فارق 
ال� 11 نقطة، ولك���ن بطريقه مختلفة، 
واكثر صعوبة، ألنه مطالب بوقف نزيف 
النقاط في كل مبارياته القادمة، ودخول 
التحديات الكبيرة، بإرادة البطل لتحقيق 
الفوز على فريق احلرس، الذي يواجه 
مصير الهبوط، ويتعلق بقشة ونقطة 

)املركز قبل األخير و9 نقاط(.
 ومن املؤكد ان العبيه سيقاتلون من 
أجل انتزاع ولو نقطة واحدة، سيكون لها 
قيمتها احلسابية واملعنوية، تساعدهم 
كثيرا في تقدمي عروض ونتائج افضل في 

املباريات املتبقية. وفي اجلولة نفسها، 
واصل فريق إنب���ي نتائجه املهزوزة، 
وتع���ادل مع ضيفه اإلنت���اج احلربي 
دون أه���داف. ورفع إنبي رصيده بهذا 
التعادل إلى 29 نقطة في املركز الثالث 
عش���ر، وارتفع رصيد اإلنتاج احلربي 
بقيادة مديره الفني شوقي غريب إلى 
36 نقطة في املركز التاس���ع، فيما قاد 
العرب  املقاولون  محمد فضل فري���ق 
لتحقيق فوز غال وصعب على حساب 
مضيفه مصر املقاصة. واستغل فضل 
خطأ دفاعيا في الدقيقة 38 ليهز شباك 
مصر املقاصة الذي قدم عرضا ضعيفا 

على غير املتوقع.

»األوملبي اآلسيوي« يحّث
على املشاركة في دورة سابورو

حث املجلس االوملبي اآلس���يوي امس االثنني جميع 
اللجان االوملبية اآلسيوية ال� 45 مبا فيها الكويتية على 
املش���اركة في دورة االلعاب اآلسيوية الشتوية الثامنة 
التي تستضيفها مدينة سابورو في اليابان العام املقبل 
2017.  وقال النائب الفخ���ري لرئيس املجلس االوملبي 
االس���يوي الصيني وي جيزهونغ ف���ي افتتاح منتدى 
رؤس���اء بعثات الدول املشاركة في االلعاب االوملبية في 
س���ابورو مبناس���بة العد التنازلي آلخر 300 يوم على 
انطالق االلعاب ان »املجلس االوملبي اآلس���يوي يشجع 
جميع اللجان االوملبية الوطنية على بذل كل ما بوسعها 

إلرسال رياضييها لدورة االلعاب«.
واعتب���ر جيزهون���غ ان الرياضات الش���توية تنمو 
بوتيرة متسارعة في القارة اآلس���يوية، مشيرا الى ان 
»بعض دول اس���يا تشارك وتنظم االلعاب الشتوية مع 
ان الثلوج ال تتساقط فيها مثل الكويت وقطر وماليزيا 

وسنغافورة«. 
ورحب جيزهونغ بكل اللجان االوملبية الوطنية حتى 
تلك التي ليس لديها رياضيون في االلعاب الشتوية من 

اجل اعدادهم لدورات االلعاب شتوية في املستقبل.

ندية واثارة في املباريات 

»الشرطة العسكرية« بطالً لكأس وزارة الدفاع
ال���ى دعم اجلوانب النفس���ية 
والرياضية لدي منتسبي اجليش 
الكويتي. وعن مس���ابقة كأس 
وزارة الدفاع، قال الكندري: نهنئ 
الشرطة العسكرية على حصدها 
املركز االول واحلرس االميري 
عل���ى املركز الثاني بعد مباراة 
عالية املستوى اس���تمتع بها 
اجلمهور بسبب الكفاءة العالية 
التي بدوا عليها وتوازي االندية 

الكويتية.
من جهته، أعرب مدير االلعاب 
الرياضية بالشرطة العسكرية 
الرائد ركن الشيخ عذبي عبداهلل 
املالك عن سعادته مبسابقة كأس 
وزارة الدف���اع والت���ي حتظى 
باهتمام ودعم من نائب رئيس 
الدفاع  الوزراء ووزير  مجلس 

الش���يخ خالد اجلراح ورئيس 
االركان العامة للجيش الفريق 
ركن محمد اخلضر ونائب رئيس 
االركان الفري���ق ركن عبداهلل 
النواف، مؤك���دا ان ختام هذه 
املسابقة هو ختام ملوسم األلعاب 

باالحتاد الرياضي.
وق���ال املال���ك: ان مب���اراة 
مسابقة كأس وزارة الدفاع بني 
الش���رطة العسكرية واحلرس 
االميري حظيت بالندية واالثارة 
والتنافس الشريف، حيث حقق 
فريق الشرطة العسكرية كأس 
وزارة الدفاع، مؤكدا ان وجود 
هذا التناف���س بني الفرق دليل 
على احلماس���ة لدى منتسبي 
اجليش حلصد مثل تلك الكؤوس 

العزيزة على النفوس.

االمر الذي من ش���أنه بال شك 
في رفع اجلهوزي���ة للوحدات 
العسكرية ومنتسبيها اضافة 

الش���رطة  حص���د فري���ق 
العسكرية بوزارة الدفاع املركز 
االول في مسابقة كأس وزارة 
الدفاع بع���د ان خاض املباراة 
النهائي���ة ض���د فريق احلرس 
األميري وانتهت بالفوز عليه 
بركالت الترجي���ح في املباراة 
التي أقيمت بن���ادي التضامن 
آمر قيادة  وحضرها مس���اعد 
الشرطة العسكرية العقيد ركن 
عادل الكندري. وبعد التتويج 
وخت���ام االنش���طة الرياضية 
باالحتاد الرياضي، قال الكندري 
ان االنشطة الرياضية باالحتاد 
الرياضي في اجليش الكويتي 
متنوعة ومختلفة، وهي رياضات 
من شأنها رفع االمكانات والقدرات 
لدى منتسبيه من العسكريني، 


