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العربي باملركز 
الثاني واليرموك 

والساملية تقاسما 
الثالث

العب الكويت نواف الشمري محتفال مع جنله باإلجناز 

القرين بطل كأس التفوق العام مع مجلس ادارة احتاد االسكواش

بومرزوق والغامن يشاركان جنوم االبيض فرحة التتويج

عبداهلل املزين يتسلم كأس الفردي من الصميعي

اجلنيدل وخاطر وهيكل وصالح أبطال لبطولة الكويت

الغامن: اإلجناز جاء بتعاون اجلميع ونتطلع إلى الكأس

القرين يتوج بطالً لكأس التفوق العام لإلسكواش

األهلي يثأر من سموحة.. والزمالك يالحق منافسه

احلضوروتنفي���ذ توجيهات 
املدرب سعيد حجازي واجلهاز 
االداري بقيادة قايد العدواني 
مديراللعبة وهيثم الرشيدي 
كانت سببا في الوصول الى 

األهداف املنشودة. 
وأضاف الغ���امن: لم تنته 
مهمتن���ا في الوق���ت احلالي 
فلدين���ا بطولة كأس االحتاد 
التي تنتظر منا تقدمي مستوى 
يرضي طموحنا كإدارة نادي 
الكويت ويرضي متابعي كرة 
اليد الكويتية، مستطرد: لقد 
جاء اإلجناز بتعاون اجلميع 

ونتطلع للكأس. 

حجازي: نطمح لتحقيق 
الثنائية  

وف���ي االطار نفس���ه قال 
مدرب الكويت سعيد حجازي: 

عجز عن مجاراة خاطر.
وفي فئة حتت 13 سنة، لم 
يجد املصنف األول سيف هيكل 
أي صعوب����ة في تخطي العب 
كاظمة محمد حسني عمار وتغلب 
عليه 3 � 0، ليحرز اللقب ويكتفي 
عمار بالوصاف����ة وجاء ثنائي 
القرين محمد عبداجلادر وحسني 

البلوشي في املركز الثالث.
وفي فئة حتت 11 سنة، متكن 
العب القرين عبدالرحمن صالح 
م����ن الفوزعل����ى زميله محمد 
البلوش����ي 3 � 0، ليتوج بطال 
للبطول����ة واكتفى البلوش����ي 
بالوصافة وجاء في املركز الثالث 

ومدير لعبة اليد بالس���املية 
الذياب. وفي مباراة  عبداهلل 
حتديد صاح���ب املركزالرابع 
التي جمعت العربي مع برقان 
فازالعربي بنتيجة 34 - 32 
ال���ى 5 نقاط  ورفع رصيده 
وجاء ترتيب ف���رق الدوري 
املمتاز كاالتي:الكويت متصدر 
الترتيب الع���ام ب� 19 نقطة، 
الساملية الوصيف 12 نقطة، 
الثالث ب���� 8نقاط،  القري���ن 
العرب���ي الرابع ب���� 5 نقاط 

وبرقان اخلامس بنقطتني. 
وأكد نائ���ب رئيس نادي 
الكويت خالد الغامن أن التعاون 
التام بني الالعبني واجلهازين 
االداري والفني أثمرعن إجناز 
جديد يضاف لكرة اليد بالنادي 
حيث ان التزامهم بالتدريبات 
اليومي���ة وحرصه���م على 

فايز املطيري وامني الصندوق 
عم����ر العتيبي وعضو مجلس 
االدارة عبداهلل الس����بيعي الى 
جانب مدير االسكواش بنادي 
القرين فهد النجار ومدير اللعبة 

في الساملية جواد الغريب.
وبالعودة الى نتائج بطولة 
الكويت وفي فئة حتت 15 سنة 
القرين يوسف  استطاع العب 
خاطر ان يحق����ق مفاجأة من 
العيار الثقيل بالفوز على املرشح 
االول العب خيطان خالد عجيز 
بنتيجة 3 � 0، بعد مباراة سيطر 
عليها خاطر منذ البداية وعرف 
كيف يتعام����ل مع عجيز الذي 

جنحن���ا في حتقي���ق اللقب 
هدفنا املرس���وم منذ البداية 
وتبقت بطولة كأس االحتاد 
ول���م يكن االجن���از ليتحقق 
لوال تعاون الالعبني واجلهاز 
الفن���ي وادارة الن���ادي التي 
وفرت جميع متطلبات الفريق 
الفني واالداري،  واجلهازين 
موجها حجازي شكره إلدارة 
الغامن  الكويت وخلالد  نادي 
على متابعته املستمر للفريق 
كما أثنى عل���ى الدورالكبير 
ملجل���س إدارة الكوي���ت في 
العقبات والصعوبات  تذليل 
التي واجهت الفريق. وأضاف 
حجازي: نطمح إلى حتقيق 
الثنائي���ة وحصد لقب كأس 
االحتاد وسنس���عى جاهدين 
لتحقيق مرادنا والوصول الى 

أهدافنا املنشودة.

العب خيطان قدير غول والعب 
العربي احمد الرامزي.

أك����د العب  وم����ن جانبه، 
الكويت خالد اجلنيدل تفوقه 
في فئة 19 س����نة، وتغلب على 
حسن عبداخلالق 3 � 0، فيما جاء 
العب الكويت عبدالرحمن نور 
الساملية عيسي غلوم  والعب 

في املركز الثالث.

الصميعي يهنئ الفرق والالعبين 
الفائقين

شكر رئيس احتاد االسكواش 
وليد الصميعي جميع األندية 
املشاركة في مسابقات املوسم 
على تعاونه����ا وحرصها على 

جناح جميع املسابقات.
كما هن����أ الصميعي نادي 
القرين عل����ى تفوقه وإحرازه 
كأس التفوق العام للمرة االولى 

في تاريخه.
الفائقني في  الالعبني  وهنأ 
الفردي، مشيرا الى ان املستوى 
العام للعبة في ارتفاع وساهم 
ذلك ف����ي بروزالعبني مميزين 
الس����نية وهذا  الفئات  بأغلب 
ما يعطي االحتاد دافعا كبيرا 
لتطور نتائج املنتخبات الوطنية 

مستقبال باملشاركة خارجيا.

يعقوب العوضي 

توج فريق اليد األول بنادي 
الكويت بطال للدوري املمتاز 
لكرة اليد للمرة الرابعة على 
التوال���ي رس���ميا ودون اي 
خسارة في سجالته منذ ثالثة 
مواسم متتالية عقب املباراة 
النهائية التي ربحها الكويت مع 
الساملية والتي أقيمت بينهما 
على صالة الشهيد فهد األحمد 
مساء اول من أمس وبنتيجة 
30-20 )الشوط األول 16 - 
10(  وأقيمت مراسم التتويج 
بحضور رئي���س احتاد اليد 
الفريق املتقاعد ناصر صالح 
الى جانب اعضاء  بومرزوق 
االحتاد نصيب الرندي وخالد 
عبدالق���دوس ونائب رئيس 
الغامن  الكوي���ت خالد  نادي 

حامد العمران

ت����وج ن����ادي القرين بطال 
لكأس التفوق العام لالسكواش 
بحصوله على 29 نقطة واحتل 
العربي املركز الثاني برصيد 18 
الثالث  نقطة وتشارك باملركز 
ناديا اليرموك والساملية برصيد 

15 نقطة.
القري����ن قد حس����م  وكان 
لقب بطولة الكويت التاس����عة 
للناش����ئني بعد حصول العبي 
القرين على مجموع نقاط 1045، 
وجاء العربي في املركز الثاني 
مبجموع نق����اط 820، واحتل 
خيطان املرك����ز الثالث أما في 
العمومي وحتت 19 سنة، فحصل 
الساملية على املركز االول، وجاء 
كاظمة في املركز الثاني واحتل 

الكويت املركز الثالث.
أقيمت  البطولة قد  وكانت 
على مالعب مجم����ع املرحوم 
الشيخ س����الم الصباح الدولي 

في جنوب السرة.
وقام رئي����س االحتاد وليد 
الكؤوس  الصميع����ي بتوزيع 
وامليداليات على الفرق والالعبني 
املتفوقني بحضور نائب الرئيس 
حمد الرشيدي وأمني السر العام 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

شهد ختام اجلولة 25 من مسابقة الدوري املصري 
لكرة القدم، اثنني من أحلى أهداف هذا املوسم، وبطريقة 
متشابهة، هي اللعبة الثالثية اخللفية )باك وورد(، األول 
في ش����باك االهلي من مهاجم سموحة إسالم محارب، 
والثاني من جنم الزمالك العائد باسم مرسي، في شباك 
حرس احلدود، وميكن وصف الهدفني بأنهما عامليني.

هدف محارب، كان محفزا لالعبي األهلي كي يحولوا 
تأخرهم بهذا الهدف، إلى فوز بثالثية، أما هدف مرسي، 
فكان الوحيد في املباراة، وفاز به الزمالك بال� 3 نقاط، 

ليستمر فارق ال� 11 نقطة لصالح األهلي عن الزمالك، 
في س����باق بطولة الدوري. وحصد األهلي فوزا مهما 
على حس����اب مضيفه سموحة الس����كندري 3 � 1 على 
ستاد اإلسكندرية. تقدم سموحة بهدف إسالم محارب 
في الدقيقة 23، وتعادل عبداهلل الس����عيد لألهلي في 
الدقيقة 35 بتمريرة ايفونا، وأضاف الس����عيد الهدف 
الثاني وللفريق في الدقيقة 68 من ضربة جزاء، حصل 
عليها ايفونا، وس����جل مؤمن زكريا الهدف الثالث في 
الدقيقة 78. وثأر األهلي من هزميته في لقاء الذهاب، 
بثالثة أهداف ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة 
الترتيب وجتمد رصيد سموحة عند 41 نقطة في املركز 

الرابع. وقاد باس����م مرسي فريقه الزمالك للفوز على 
ضيفه حرس احل����دود 1 � 0 في اللقاء الذي أقيم على 
ستاد بتروسبورت. سجل مرسي هدف اللقاء الوحيد 
في الدقيقة الس����ابعة، ليمن����ح الزمالك 3 نقاط غالية 
رفع بها رصيده إلى 45 نقطة في املركز الثاني بفارق 
11 نقطة ع����ن األهلي صاحب الصدارة، وجتمد رصيد 

احلرس عند 9 نقاط في املركز قبل األخير.
ولكن تأكد غياب باسم مرسي مهاجم الزمالك عن 
املباراة املقبلة أمام احتاد الشرطة، في دور ال� 16 لكأس 
مصر، املقرر لها غدا )اجلمعة( على ملعب اإلسماعيلية، 

حلصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.

اعتماد نظام امللفات وإلغاء نظام الدور

الفهد: من غير املقبول مشاركة املنتخبات 
األربعة في »خليجي 23« بالصف الثاني

لقب األندية املدرسية ملنطقة اجلهراء

رئيس احتاد الكرة الشيخ د. طالل الفهد مع رؤساء االحتادات اخلليجية 

وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى يكرم الالعبني 

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

أقر املؤمتر العام لرؤس���اء االحتادات 
اخلليجية والعراق واليمن لكرة القدم ظهر 
أمس بفندق سانت ريجيس، في العاصمة 
القطرية الدوحة، إقامة منافسات النسخة 
الثالثة والعشرين املقبلة من دورة كأس 
اخلليج العربي لكرة القدم في الكويت، 
وذلك في ح���ال رفع اإليقاف عن االحتاد 
الكويتي، خالل اجتماع كونغرس االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، املقرر انعقاده 
في املكس���يك يومي 11 و12 مايو القادم، 
والذي سيحسم قراره برفع اإليقاف من 
عدمه، بجانب نتائج اجلولة التفتيشية 

للكويت عقب قرار الفيفا.
الزيارة للكويت س���يتم رفع  وعقب 
الذين  إلى رؤساء االحتادات  التوصيات 
سيعلنون قرارهم النهائي 7 يونيو القادم 
ليتم حتديد البلد املس���تضيف خلليجي 
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وفي حال رف���ض الفيفا رفع اإليقاف 
عن الكويت فإن »خليجي 23« سيقام في 
الدوحة ديسمبر عام 2017، وخليجي 24 

باإلمارات 2019.
جاء ذلك، في اجتماع رؤساء االحتادات 
اخلليجية والع���راق واليمن لكرة القدم 
العام(، برئاسة رئيس االحتاد  )املؤمتر 
القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة 
بن أحمد آل ثاني، وبحضور رئيس احتاد 
الكرة الش���يخ د.طالل الفه���د، ورئيس 
االحتاد السعودي أحمد بن عيد احلربي، 
ورئي���س االحتاد اإلماراتي يوس���ف بن 
اليمني  السركال، ورئيس االحتاد  أحمد 
أحمد صالح العيس���ي، ورئيس االحتاد 
العماني الشيخ خالد البوسعيدي، ورئيس 
االحتاد البحريني الشيخ علي بن خليفة 
آل خليفة، وعبداخلالق مس���عود رئيس 
االحتاد العراقي لك���رة القدم. كما ناقش 
رؤس���اء االحتادات اخلليجية إلى جانب 
العراق واليمن مسألة مشاركة املنتخبات 
األربعة قطر والسعودية واإلمارات والعراق 
بالصف الثان���ي في حال إقامة »خليجي 
23« في الكويت، الرتباط تلك املنتخبات 
بالتصفيات األخيرة واملؤهلة إلى نهائيات 

كأس العالم موسكو 2018.
وأكد الفهد أن االحتاد الكويتي ينتظر 
اجتماع كونغرس )فيفا(، لتحديد مصير 
الكرة الكويتية، مشيرا الى إننا نأمل في 
تنظي���م »خليجي 23« في الكويت إذا مت 
رفع اإليقاف ونحت���اج للدعم احلكومي 

لألمور اللوجستية.
وقال الفهد: على مسؤوليتي الشخصية 

الكويت لن تنظم »خليجي 23«، إذا كانت 
تؤدي الى الضرر باملنتخبات اخلليجية 
املشاركة في تصفيات مونديال روسيا، 
مؤك���دا أنه م���ن غير املعقول مش���اركة 
املنتخب���ات األربعة قطر والس���عودية 
واإلمارات والع���راق بالصف الثاني في 

»خليجي 23«.
ونف���ى الفهد فكرة وج���ود مطالبات 
خليجية للعراق باالنس���حاب من الدور 

احلاسم لتصفيات املونديال.
وخت���م: هدفن���ا وص���ول املنتخبات 
اخلليجية إلى العاملية ورؤساء االحتادات 
اخلليجية يتخ���ذون قراراتهم باإلجماع 

وليس باألغلبية.
وأوصى االجتماع باعتماد نظام امللفات 
الستضافة كأس اخلليج وإلغاء نظام الدور 
بعد »خليجي 24« باإلمارات، كما مت إقرار 
نظام امللفات الستضافة كأس اخلليج عقب 
النسخة 24، وإلغاء نظام الدور بني الدول 

الستضافة البطولة.
في الوقت الذي تقرر فيه عقد اجتماع 
بالدوح���ة يوم 21 مايو املقبل إلعالن عن 
انتخاب الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد 
آل ثاني رئيسا لالحتاد اخلليجي، وذلك 
باعتماد النظام األساسي لالحتاد اخلليجي 
لكرة القدم والذي سيكون مقره الدوحة 
وسيتم انتخاب رئيسه ملدة عامني على 
أن تق���وم االحتادات الثمانية بترش���يح 
أحد أعضائها لعضوية املكتب التنفيذي، 
وسيكون األمني العام قطريا لوجود مقر 

االحتاد بالدوحة.
وعلى جانب آخر، متسك رئيس االحتاد 
العراقي عبداخلالق مس���عود بأن تكون 
إيران ملعبا مفترضا للعراق في التصفيات 
اآلسيوية النهائية واملؤهلة إلى مونديال 

روسيا.
وأكد مسعود أن إيران هي املكان األنسب 

للعراق خالل التصفيات.
وأضاف: إيران دولة جارة لنا والوصول 
لها سهل جدا سواء للمنتخب العراقي أو 

جماهيره.
وتابع: ان انخفاض قيمة تكلفة تأشيرة 
الدخول وتذاكر الطائرات وأسعار الفنادق، 
فضال عن تواجد جالية عراقية كبيرة جدا 
في طهران يجعلنا متمسكني باختيار إيران 

ملعبا مفترضا لنا.
في املقابل، جدد رئيس االحتاد السعودي 
أحمد عيد رفضه فك���رة إقامة اللقاء في 
األراضي اإليرانية، وبحث إمكانية إقامة 
اللقاء في بلد آخر، أو اللجوء إلى خوضه 
في بلد محايد في ح���ال إصرار اجلانب 

العراقي على رأيه.

برعاية وحضور د.بدر العيسى وزير 
التربية ووزير التعليم العالي وبالتعاون 
مع الهيئة العامة للرياضة ممثلة في إدارة 
الرياضة للجميع ش���هدت ساحة السرة 

النموذجية إقامة املباراة النهائية.
وحفل خت���ام بطول���ة دوري األندية 
املدرس���ية املسائية لكرة القدم الذي أقيم 
مبشاركة األندية املسائية بجميع املناطق 
التعليمية وقد ت���وج فريق نادي منطقة 
اجلهراء التعليمية ممثال في مدرسة الواحة 
بلقب البطولة بعد فوزه في نهائي البطولة 
على فريق نادي منطقة الفروانية التعليمية 
ممثال في مدرس���ة س���عود العبد الرزاق 

بنتيجة 0-4.
وحضر ختام البطولة د.هيثم األثري 
وكيل وزارة التربية ود.حمود فليطح نائب 
املدير العام لشؤون الرياضة بالهيئة العامة 

للرياضة والوكيل املساعد للشؤون اإلدارية 
النجار والوكيل املساعد  واملالية يوسف 
التربوية فيصل مقصيد وحامد  للتنمية 
الهزمي مدير إدارة الرياضة للجميع بالهيئة 
العامة للرياضة وكبار مس���ؤولي وزارة 

التربية والهيئة العامة للرياضة. 
وأعرب العيسى عن سعادته باملستوى 
الطيب للبطولة مش���يدا بالتعاون الرائع 
والشراكة مع الهيئة العامة للرياضة والتي 
ساهمت بشكل كبير في منح دفعة قوية 

للرياضة املدرسية.
 وقدم خالص الش���كر لوزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود ومدير عام الهيئة العامة للرياضة 
الشيخ أحمد املنصور على اهتمامهما بدعم 
التعاون مع وزارة التربية في األنش���طة 

والسيما الرياضية.

العريان شعلة نشاط و»دينامو« البطولة
يعتبر احلكم الدولي وعضو جلنة املسابقات عبدالهادي العريان شعلة 

من النشاط و»دينامو« االحتاد من حيث التنظيم وترتيب املباريات 
بوضع اجلداول لضمان سير البطولة دون عوائق الى جانب متابعته 

مع االعالم من خالل النتائج مما ساهم بشكل إيجابي في تغطية مميزة 
لـ »األنباء« جلميع نتائج البطولة. وكانت االشادة بـ »األنباء« حاضرة 

باليوم اخلتامي سواء من مجلس ادارة االحتاد او الالعبني املشاركني في 
البطولة الى جانب األجهزة الفنية واإلدارية.

انطالق بطولة القفز بنادي الفروسية اليوم
برعاية الهيئة العامة للرياضة ينظم نادي الفروسية 
اليوم وغدا بطول���ة القفزعلى احلواجز التي قيد فيها 
160 فارسا وفارسة من مركز الكويت للفروسية )نادي 
املسيلة، مربط السديراوي، االحتاد الرياضي العسكري، 

وزارة الداخلية( باإلضافة إلى نادي الفروسية 

وأعرب عضو مجلس إدارة نادي الفروسية ومدير 
مدرسة القفز خليل اسد عن سعادته بنجاح بطوالت 
القفز لهذا املوسم. واشاد بالدعم الالمحدود الذي يقدمه 
وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد 

املنصور ونائبه لشؤون الرياضة د.حمود فليطح، مما 
ساهم في جناح بطوالت رياضة االباء واالجداد. وأوضح 
ان البطولة ستقام على يومني خصصت مسابقات اليوم 
للبراعم واملواهب الصاعدة على ارتفاع )50، 90سم( 

وللفئة املبتدئة على ارتفاع )105، 110سم(.

بعد تتويجه رسميًا 
بطاًل للدوري املمتاز 

لليد

عبدالهادي العريان

»عاملكشوف« يناقش واقع الرياضة النسائية
يناق���ش البرنام���ج الرياضي اإلذاعي 
اليومي »عاملكشوف« في حلقة خاصة مساء 
اليوم اخلميس واقع الرياضة النسائية في 
الكويت من خالل اس���تضافته العبة كرة 
السلة بنادي الفتاة ليلى بهبهاني زميلتها 

في نادي سلوى مرمي املضيان.
الرياضة  وذلك للحدي���ث عن واق���ع 
النسائية في الكويت ومسابقاتها املختلفة، 

والصعوبات التي تعيق تقدمها.
البرنامج للحديث  وستتطرق ضيفتا 

عن إمكانية االس���تفادة من جتارب الدول 
األخرى، واالحت���كاك اخلارجي، والقدرة 
على املنافسة الحقا. وسيستقبل البرنامج 
الذي سيبث في الساعة السابعة من مساء 
الهواتف  اليوم اتصاالت املستمعني على 

.)22413262 � 22413261� 22413260(
يذكر أن البرنامج يبث على البرنامج 
الثاني في اذاعة الكويت على التردد 97.5 
على موج���ة FM وهو من اخ���راج فواز 

الهمالن.


