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الشيخ أحمد الفهد يتسلم دعوة حضور »خليجي 20« من عباد

الوفد اليمني يتفقد ستاد جابر الدولي

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد مستقبال الوزير اليمني

عباد مسلما د.فؤاد الفالح الدعوة

وزير األشغال د.فاضل صفر في استقبال الوفد اليمني في املطار بحضور د.فؤاد الفالح وجاسم يعقوب

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال وزير الشباب والرياضة اليمني حمود عباد

الشيخ طالل الفهد متسلما دعوة كأس اخلليج

الشيخة فادية السعد تتوسط املاليزية داليا ارنولد واملصرية كنزي الدفراوي

ُتوجت املاليزية داليا ارنولد 
الش���يخة شيخة  بلقب بطولة 
السعد الدولية لالسكواش بفوزها 
على املصري���ة كنزي الدفراوي 
3-1 في املب���اراة النهائية على 
مركز االس���ير يوسف املشاري 
في نادي القادسية حتت رعاية 
الشيخة فادية السعد، بحضور 
رئيس االحتاد الدولي الس���ابق 
للعب���ة جهاجنيز خ���ان وأمني 
الس���ر العام في القادسية وليد 
االنصاري واملنسق العام للبطولة 

علي الرندي
وبع���د نهاية اللقاء س���لمت 
الش���يخة فادي���ة الس���عد درع 
الفوز باملركز  البطولة ومكافأة 
االول الرنول���د، كما قدمت درعا 

ومكافأة الفوز للدفراوي.
وقد شهد اللقاء النهائي الذي 
امتد 53 دقيقة إثارة وندية من 
اللتني قدمتا مستوى  الالعبتني 
جيدا، وكانت ارنولد قد اجتازت 
في الدور نصف النهائي املصرية 
س���لمى نصار بثالثة اش���واط 
نظيف���ة، وكان االرهاق واضحا 
على الدفراوي التي تخطت عقبة 
الهندية ديبيكا 3-2 في مباراة 

اعتبرت االجمل في البطولة.
وقالت الشيخة فادية السعد ان 
البطولة تعتبر من أروع البطوالت 
م���ن حيث التنظيم ومش���اركة 
العبات مصنفات عامليا، مشيرة 
إلى أنها توقعت هذا النجاح الكبير 
بسبب االهتمام من الدول املشاركة 

واالحتاد الدولي للعبة.
وبين���ت أن البطولة حملت 
العدي���د م���ن الرس���ائل أهمها 
التوعي���ة الصحية فيما يخص 

الفحيحيل يصطدم بالنصر في »تنشيطية اليد«القادسية يهزم النصر في »الصاالت«

تأجيل المؤتمر الصحافي في »الهيئة«

»كارت« أول سباق السرعة في البحرين

ضرب القادسية بقوة في الظهور األول له في دوري كرة الصاالت 
بعدما حقق فوزا عريضا على النصر بثالثية نظيفة ضمن اجلولة 
األولى. وسجل أهداف القادسية علي البطي في الشوط األول، وأضاف 
عبدالرحمن الوادي وحمزة اش���كناني الهدفني الثاني والثالث في 
الش���وط الثاني. وتتواصل منافسات اجلولة األولى اليوم بإقامة 

مباراة الشباب وصيف بطل العام املاضي مع التضامن.
ويعول الش���باب على محترفيه الروماني���ني الذين يتمتعون 
مبهارات فنية عالية الى جانب جنمه احمللي محمد فطيس. ويقود 

الفريق املدرب رائد عبدالرزاق.

حامد العمران
تق���ام اليوم ثالث مباريات ضمن املجموعة األولى للبطولة 
التنش���يطية لكرة اليد على صالة الشهيد فهد االحمد في مقر 
احتاد اليد بالدعية، حيث يلتقي في املباراة األولى الفحيحيل مع 
النصر في لقاء قوي في الرابعة والنصف، فيما يواجه كاظمة 
التضامن في السادسة مس���اء في لقاء يطمح خالله الفريقان 
لتحقيق الف���وز األول لهما، فيما يلع���ب املتصدر الكويت مع 

الصليبخات في السابعة والنصف.
ف���ي املباراة األولى التي جتمع الفحيحيل صاحب النقطتني 
مع النصر الذي يلعب دون رصيد سيلعب االحمر وهدفه ضرب 
عصفورين بحجر واحد األول املش�����اركة مؤقتا في الصدارة 
والثاني إبعاد الع���نابي عن املنافسة على التأهل، وهذا ممكن 
اذا التزم الع���بوه بتع���ليمات املدرب اجلزائري سعيد حجازي 
السيما ان الفحيحيل ميلك عدة مفاتيح للعب سواء في اخلط 
اخللفي لوجود فيصل الع��ازم��ي واح���مد س���رحان وعبداهلل 
احم���د الذي يحتاج الى قليل من الت�أن��ي، الى ج��ان���ب وجود 
خ���ط امامي يعرف جي���دا كي������ف يتعامل مع حارس م��رمى 
اخلصم لوجود املتألق دائما س���عد س��������الم والعبي الدائرة 
س���عد العازمي وعبداهلل الذياب الى جانب الناش���ئ الواع����د 
عبدالعزيز الشمري الذي يعتبر جوكر إلجادته اللعب في اكثر 

من مركز.
اما النصر فيعتبر من الفرق املرش���حة للتأهل إال انه تلقى 
خسارة مفاجئة األسبوع املاضي امام الصليبخات لذلك يسعى 
العنابي اليوم للتعويض وميكنه ذلك لوجود العبني مميزين 
في جميع املراكز يقودهم اخلبرة مناور دهش وخالد حس���ني 
وامجد مقبل الى جانب نواف الش���مري والناشئ الواعد باسل 
املطيري وفرهود مهلي ومحمد العازمي والقادم اجلديد عبدالعزيز 
املاجد ويحرس مرمى النصر احلارسان بحر االبراهيم وخلف 

جهيم.
وف���ي املباراة االخي���رة التي جتمع الكوي���ت »4 نقاط« مع 
الصليبخات صاحب النقطتني يلعب الثاني وعينه على النقطتني 
بقيادة حسني جابر وخالد السعدي الى جانب مجموعة كبيرة 
من الالعبني اجلدد امثال عمران حاجية ومش���عل الدويس���ان 
وعبدالوهاب الس���بع وش���اكر محمد وهؤالء يلعبون بفدائية 
ويتطلعون إلثبات انفسهم وهذا ما يساعد املدرب الوطني خالد 
غلوم على تطبيق اجلوانب التكتيكية التي يريدها، فيما يلعب 
الكويت وطموحه مواصلة الصدارة بقيادة صانع األلعاب خالد 
البرك والشقيقني عبداهلل وخالد الغربللي ويعود الى الفريق 

اليوم احلارس احمد الفرحان.

تأجل املؤمتر الصحافي الذي كان مقررا أن يعقد في الساعة ال� 
12 ظهر امس مبقر الهيئة العامة للشباب والرياضة كان من املقرر 
ان يتحدث فيه د.عبيد املطيري عن املذكرة املرفوعة من الهيئة الى 
ادراة الفتوى والتش���ريع، بسبب ارتباط الهيئة وقياديي احلركة 
الرياضية في البالد باستقبال وزير الشباب والرياضة في اجلمهورية 
اليمنية الشقيقة حمود عباد امس لتوزيع دعوات »خليجي 20«، 
في موعد يتزامن مع موعد انعقاد املؤمتر الصحافي، وسيعلن عن 

موعد جديد له في وقت الحق.

حقق فريق »كارت« بقيادة املتألق محمد سليمان املركز األول 
ضمن بطولة البحرين لس���باق الس���رعة والتي انطلقت اجلولة 
األولى مساء اخلميس املاضي على مضمار حلبة البحرين الدولية، 
وش���هدت اجلولة األولى مشاركة خليجية واسعة وحتديدا ضمن 

فئة 8 سلندرات.
وبعد الفوز قال مدير الفريق محمد أشكناني: أهدي هذا االجناز 
الى فقيد الرياضة الكويتية الش���يخ باس���ل السالم الصباح فهو 
يستحق منا ان نقدم له هذا الوفاء نحن كفريق ننافس بهذا املوسم 
حتت شعار »الى جنات اخللد يا باسل الصباح«، وسنستمر بهذا 

الشعار في بطوالت البحرين وقطر وأبوظبي هذا املوسم.

ماليزية ُتوجت بلقب بطولة شيخة السعد لإلسكواش

كانت قوية وعلى مستوى عال 
ولعبت كنزي بشكل ممتاز لكنني 
استطعت ان احقق الفوز عليها 
النها كانت مرهق���ة من مباراة 
امتدت 5  الت���ي  النهائي  نصف 

اشواط.
من جهته���ا، اكدت الدفراوي 
ان املستوى الفني للبطولة كان 
مرتفعا ، واشارت الى ان مركز 
الوصيف لم يكن طموحها النها 
كانت تضع في حسبانها احلصول 
على اللقب غير انها راضية عما 
قدمته س���واء في لقاءاتها خالل 

البطولة او املباراة النهائية.

مرضى س���رطان الثدي بتوفير 
استشاريني متخصصني في موقع 
البطولة، مضيف���ة أن البطولة 
تعتبر عزي���زة على قلبها النها 
حتمل اسم الشيخة شيخة السعد 

لذلك كان االهتمام بها كبيرا.
وأضافت الش���يخة فادية أن 
على اجلمي���ع التكاتف من أجل 
إجناح أي بطولة تنظم في البالد 
كي تظهر البطوالت بصورة مميزة 
تعكس قدرة الكويت على تنظيم 
أي حدث عاملي، مشيرة إلى إننا 
مقبلون على بطولة سمو األمير 
الوالد والتي سيشارك بها نخبة 

من أبط���ال العالم ف���ي اللعبة، 
وبالتالي يجب توفير وتسخير 
جميع اإلمكانات إلظهار هذا احلدث 

بصورة مشرقة. 

ارنولد سعيدة باللقب

م���ن جهتها، عب���رت ارنولد 
املصنفة »اولى« في البطولة و20 
عامليا عن سعادتها بحصولها على 
اللقب، وقالت ان هذه البطولة هي 
االولى التي تكسبها هذا املوسم، 
وهذا شرف لي ان احقق هذا اللقب 

الغالي.
واكدت ان املنافسة في البطولة 

سّلم الدعوات إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأحمد الفهد والفالح وطالل الفهد وأعلن أن الدورة تحمل اسم الشهيد فهد األحمد

العباد: اليمن لم يتلّق طلبًا رسميًا لتأجيل »خليجي 20«

والنظام س���واء خالل استقبال 
ومغادرة الوفود وخالل الدورة، 
كما اوضح للفهد الفنادق اجلاهزة 
الرياضية،  واملنشآت واملالعب 
مؤك���دا له أن اليمن جاهز وأخذ 
جميع االستعدادات واالحتياطات 
االمنية، وتوفير كل ما يلزم من 
انتقال  اقامة وخدمات ووسائل 

ومالعب للتدريب واملباريات.
وق���د رد الفهد عل���ى الوزير 
الضيف قائال نحن ال يهمنا األمن 
وما يحدث عند األخوة اليمنيني 
يح���دث عندنا، وم���ا يصيبهم 
يصيبنا وكل ما يهمنا ان تنجح 
اليمن الش���قيق في اس���تضافة 
هذه الدورة، وان حتقق االهداف 
املتوخاة منه���ا، وأكد أن جميع 
امكانيات احتاد كرة القدم حتت 
تصرف االخوة اليمنيني الجناح 

هذه البطولة.
وفي ختام اللقاء تسلم الفهد 
الدعوة من عباد حلضور »خليجي 

.»20
هذا، وراف���ق د.الفالح الوفد 
اليمن���ي في زي���ارة تفقدية الى 

ستاد جابر.

لشؤون اإلنشاءات والصيانة عصام 
جعفر وسكرتير احتاد كرة القدم 

سهو السهو.

التأجيل فات أوانه

وأكد العباد أن اليمن لم يتلق اي 
طلب رسمي من اي جهة يتضمن 
الى  تأجيل كأس اخلليج، مشيرا 
ان احلديث عن ه����ذا التأجيل قد 

فات أوانه.
وقال العباد ان اليمن بانتظار 
هذا احللم الكروي، مشيرا الى ان 
زيارته تأتي تأكيدا على الدور البارز 
الذي لعبت����ه الكويت في حتقيق 
هذا احللم الذي كان يدعمه دائما 
الشهيد البطل الشيخ فهد األحمد، 

رحمه اهلل.
وأضاف ان اليمن اصبح جاهزا 
الستضافة الدورة وقد مت جتهيز 
جميع االمور االمنية والتنظيمية 
واإلدارية الستضافة هذا احلدث 
الكروي، ولقد جئنا حاملني رسائل 
معنا من القيادة السياس���ية في 
اليمن إلخواننا في الكويت الشقيقة 
بشأن دعوتهم لهذه الدورة، مثمنني 
اجله���ود الرائع���ة واملتميزة من 

قدمه الشهيد فهد األحمد للرياضة 
العربية، إضاف���ة إلى كونه من 
أوائل من نادوا مبشاركة اليمن في 
كأس اخلليج حتى حتول »حلم 

الشهيد« إلى حقيقة.
بدوره، أعرب الفهد عن األمل 
في حتقق الدورة النجاح املطلوب 
منها، متمنيا للقائمني على الدورة 

التوفيق والسداد.
وزار الوف���د اليمن���ي وزير 
الش���يخ جابر اخلالد  الداخلية 
العامة  العام للهيئ���ة  واملدي���ر 
للشباب والرياضة د.فؤاد الفالح 
وسلمهما الدعوة حلضور كأس 

اخلليج.

اليمن جاهز

واستقبل رئيس احتاد كرة 
القدم الش���يخ طالل الفهد وزير 
الشباب والرياضة اليمني حمود 
عباد، يرافقه د.فؤاد الفالح وعصام 

جعفر.
ودار احلديث حول االستعدادات 
واجلهود املبذولة الجناح »خليجي 
20«، شرح عباد االجراءات االمنية 
وجهوزية اليمن الستتباب األمن 

أحمد الفهد دعوة رسمية من حمود 
عباد حلضور كأس اخلليج، خالل 
استقباله للوزير اليمني والوفد 

املرافق له.
وكشف عباد ان »خليجي 20« 
ستحمل اسم الشهيد فهد األحمد. 
وأضاف أن ذلك يأتي تقديرا ملا 

دعم الكويت لألش����قاء في اليمن 
إلجناح هذه الدورة.

الكويت إلى جانب اليمن

الفالح  وبدوره، رحب د.فؤاد 
بالوفد اليمني الش����قيق بني اهله 
واخوانه، مش����يرا الى ان الكويت 

تقف جنبا الى جنب مع االخوان 
في اليمن من اجل حتقيق النجاح 

املنشود لدورة اخلليج املقبلة.

بطولة الشهيد

وتسلم رئيس املجلس األوملبي 
اآلسيوي واللجنة االوملبية الشيخ 

املسؤولني بالكويت.
من جهته، اعرب الوزير د.فاضل 
صفر عن سعادته باحتضان اليمن 
دورة اخللي����ج املقبلة متمنيا ان 
تس����ود االخالق الرياضية شباب 
اخلليج وتطبي����ق مقولة »العقل 
السليم في اجلسم السليم« مؤكدا 

استقبل س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد في 
قصر السيف امس بحضور وزير 
االش����غال العامة ووزي����ر الدولة 
لش����ؤون البلدية د.فاضل صفر، 
وزي����ر الش����باب والرياض����ة في 
اجلمهورية اليمنية الشقيقة حمود 
عباد والوفد املرافق له مبناس����بة 

زيارته للبالد.
حضر املقابلة وكيلة ديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخة 
اعتماد اخلالد وسفير اجلمهورية 
اليمنية لدى البالد د.خالد راجح 
شيخ والوكيل املساعد بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد 

جابر املبارك. 
وكان العباد والوفد الرس����مي 
املرافق ل����ه قد وصل صباح امس 
الى البالد حي����ث كان في مقدمة 
مستقبليه وزير االشغال ووزير 
الدول����ة لش����ؤون البلدية ووزير 
الش����ؤون باإلنابة د.فاضل صفر، 
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للش����باب والرياضة املدير العام 
الفالح، ونائبه لش����ؤون  د.فؤاد 
الشباب جاس����م يعقوب ونائبه 


