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الشيخة نعيمة األحمد مع الوفود املشاركة بـ »خليجية الطائرة«

عبداهلل احلمدان وفارس عوض

)ا.ف.پ( ڤالدميير بوتني يستعد للسباق. 

حيدر فرمن مع مسؤولي بطولة الكريكيت الدولية

عدد من الالعبني املشاركني في البطولة

)محمد ماهر(السفير السوري بسام عبداملجيد رافعا قبضته ابتهاجا باللقب

رئيس نادي االحتاد محمد عفش يقدم درعا للسفير السوري

»سلة القادسية« ينتظر
وصول عرض صيني للصراف

  »A.T.V« المطيري أول بطولة الـ

يحيى حميدان
ينتظر جنم سلة القادسية عبداهلل الصراف عرضا رسميا من أحد 
األندية الصينية خ���الل اليومني القادمني لالنضمام إليه والذي أبدى 
مسؤولوه رغبتهم في احلصول على خدماته لتدعيم صفوف الفريق 
في الدوري الصيني. وحصل الصراف على عرض شفهي من إداريي 
النادي الصيني وتنتظر ادارة القادسية وصول العرض الرسمي اليوم 
أو غدا. يتواجد الصراف حاليا في لبنان، حيث يخوض جتربة احترافية 
مع نادي بيبلوس الصاعد حديثا لدوري الدرجة األولى. وأكدت مصادر 
أن العرض الصيني يعتبر األفضل من الناحية املادية، وهو ما جعل 
الصراف يفكر بجدية للعب هناك، خاصة مع تواجد العديد من الالعبني 

العرب احملترفني في الدوري الصيني لكرة السلة.

منذ انطالق املوسم الرياضي 2010 - 2011 لم يتوقف العمل داخل 
حلبات ومضامير حلبة جابر األحمد الدولية التابعة لنادي السيارات 
والدراجات اآللية حيث تتواصل ورش العمل للجان املنظمة للتجهيز 
والتحضير إلقامة البطوالت املتتالية حسب البرنامج الزمني املعتمد، 
ه���ذا وتقوم اللجنة الفنية مبراقبة عمل تلك اللجان لضمان تطبيقها 
لكافة شروط األمن والسالمة املعتمدة من االحتادات الدولية لرياضة 
الس���يارات والدراجات اآللية. من جهة ثاني���ة نظم النادي بطولة ال� 
»A.T.V« للدراجات الرباعية من أصل 6 جوالت. حيث وزعت اجلولة 
عل���ى 3 فئات، وحصل على املركز األول بدر املطيري بفئة 7 ملم وقد 
حقق أيضا املتس���ابق بدر املطيري املركز األول بفئة ال� 4 ملم أما في 
فئة فور س���تروك فحصل عبداالمير حسن على املركز األول وقد قام 
أياد القريشي رئيس اللجنة املنظمة بتوزيع اجلوائز على الفائزين.

فرمن: الكويت في طريقها إلى الريادة بالكريكيت

»هاتريك« تحتفي بنجوم اإلعالم الخليجي

 بوتين يستعرض قوته في سيارة رينو
قاد رئيس الوزراء الروسي 
ڤالدميير بوتني سيارة سباق 
»فومووال واحد« من طراز 
رينو الفرنس����ية في مدينة 
سان بطرس����بورغ )شمال 
ش����رق روسيا( على سرعة 
240 كيلومترا في الس����اعة 
ليعزز استحقاقه بلقب »رجل 

روسيا القوي«.
وتأت����ي قي����ادة بوت����ني 
لس����يارة تخوض س����باق 
فورمووال واحد بعد أن قاد 
بوتني من قبل طائرة حربية 

وغواصة.
يذكر أن بوتني )58 عاما( 
واحلاصل على احلزام األسود 
في لعب����ة اجلودو ال يخفي 
تطلعاته للعودة من جديد 
لرئاس����ة روس����يا بعد أن 
منعه الدستور الروسي من 
رئاسة روسيا للمرة الثالثة 
عل����ى التوالي، وترى مجلة 
»لوب����وان« أن قيادة بوتني 
للسيارة رينو الصاروخية 
ال تس����تهدف فق����ط تلميع 
صورته كرجل روسيا القوي 
لكنها تستهدف أيضا تدعيم 
الش����راكة بني شركة رينو � 
نيسان وبني شركة أفتوفاز 
الروسية التي تصنع السيارة 

»الدا«.

املدرب الوطني صالح العصفور 
واملعلق ابراهيم الهشال واملدرب 

الوطني عبدالعزيز الهاجري.

احلمادي مراس���ل قن���اة »دبي 
الرياضية« في امللعب والطاقم 
الفني في القناتني باالضافة الى 

احتف���ت ش���ركة »هاتريك« 
الرياضية بقيادة مديرها عبداهلل 
احلمدان أمس بطاقم قناتي »دبي 
وأبوظبي« الرياضيتني مبناسبة 
وجودهم ف���ي الكويت لتغطية 
نهائي كأس االحتاد اآلس���يوي 
الذي جمع القادس���ية واالحتاد 
الس���وري وانتهى بفوز النادي 
احللبي 4-2 بركالت الترجيح.
حض���ر االحتفال ع���دد من 
النجوم واحملللني ومش���اهير 
الرياضة ومنهم عدنان احلمادي 
»مدير قنوات أي آر تي سابقا« 
و»مدير قن���اة دبي الرياضية« 
حاليا وهيثم احلم���ادي مقدم 
البرام���ج ف���ي قن���اة أبوظبي 
الرياضية واملذيع حسن حبيب 
من قناة »دبي الرياضية« وطارق 

عقد االحتاد العاملي للكريكيت مؤمترا صحافيا 
في فندق ومنتجع موڤنبيك البدع � الكويت، والذي 
متحور حول الدورة العاملية للكريكيت املقامة في 

الكويت برعاية بيبسي.
وذكر امني س����ر اللجنة للكريكيت املنبثقة عن 
اللجنة األوملبية الكويتية، حيدر فرمن، ان 8 فرق من 
عدة دول جتهزوا للبطولة في الشهر اجلاري ويجري 
حاليا املنافس����ة فيما بينهم عل����ى دورة الكريكيت 
العاملية املستوى الثامن، الفتا الى ان الفرق املشاركة 
هي: سورينام، فانواتو، بوتان، جبل طارق، أملانيا، 

زامبيا والبهاماس باالضافة الى الكويت.
وأوضح فرمن ان الفرق تنقسم الى مجموعتني، 
حيث تضم املجموعة األولى: س����ورينام، الكويت، 

فانواتو والبوتان، اما املجموعة الثانية، فتضم جبل 
طارق، أملانيا، زامبيا والبهاماس.

وأوضح فرمن ان بطولة بيبسي للكريكيت تقام 
حاليا حتت رعاية رئيس اللجنة الشيخ ضاري الفهد 
على مالعب األحمدي واملدينة الترفيهية والصليبية، 
وتس����تمر حتى 12 اجلاري، مؤكدا ان املالعب التي 
ستقام عليها البطولة متت زراعتها بالكامل بتربة 
خاصة مستوردة من باكستان ومطابقة للشروط 
الدولية، كما لفت الى ان الكويت سبق ان استضافت 
6 بطوالت س����ابقة في هذا اللون من الرياضة التي 
أخذت تنتشر في العالم، وأوضح ان الكويت بذلت 
جهدا إلدراج هذه اللعبة ضمن دورة األلعاب اآلسيوية 

املقبلة في الصني.

سمير بوسعد
هنأ سفير اجلمهورية العربية السورية في الكويت 
بس���ام عبداملجيد فريق االحتاد السوري لفوزه بلقب 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم للمرة االولى على حساب 
القادسية بركالت الترجيح 4-2، مشيدا باملستوى الذي 
ظهر ب���ه الالعبون وبعطائهم وروحهم الرياضية في 
مباراتهم مع القادسية. وكان السفير السوري احتفى 
بالوفد في السفارة اول من امس بحضور عدد من رجال 

األعمال ومسؤولي السفارة حيث تبادل الوفد برئاسة 
محمد عفش الدروع التذكارية مع السفير عبد املجيد 
وشكره على اهتمامه ومتابعته للوفد منذ وصوله الى 
الكويت حتى مغادرته متمنيا له التوفيق في مهمته. 
بدورهم، أعرب الالعبون واجلهاز االداري عن سعادتهم 
بالتكرمي معتبرين ذلك وساما على صدورهم معاهدين 
انفسهم على بذل املزيد من اجلهد للوصول الى منصات 

التتويج في البطوالت القارية املقبلة.

نعيمة األحمد احتفت بوفود »خليجية الطائرة« النسائية 

األبيض يتعثر أمام التضامن ويظل على الصدارة
 الجهراء والساحل فازا على الفحيحيل والصليبخات في كأس االتحاد

احتفت اللجنة املنظمة العليا لبطولة 
اخلليج األولى للمرأة للكرة الطائرة والتي 
تقام حتت رعاية نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش���ؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الشيخ احمد الفهد بوفود املنتخبات 
املشاركة في البطولة باالحتفال الذي أقامته 
مساء امس األول في قاعة الثريا )جي دبليو 
ماريوت( حيث عم���ت الروح اخلليجية 
االحتفال الذي امتد زهاء الساعتني تبادلت 
التذكارية  ال���دروع والهدايا  الوفود  فيه 
مبناسبة اقامة اول بطولة خليجية نسائية 
للكرة الطائرة وألقت رئيسة اللجنة املنظمة 
الشيخة نعيمة األحمد كلمة رحبت فيها 

بالوفود املشاركة، مشيرة الى ان تنظيم 
مثل هذه البطوالت النسائية ينعكس إيجابا 
على مستوى وتطور الرياضة النسائية 
في دول املنطقة بالشكل الذي متثل فيه 
الفتيات دولهن بشكل افضل عبر جميع 
املنافسات االقليمية منها والدولية، وأشادت 
األحمد من خالل كلمتها باملستوى الفني 
للبطولة اضافة الى توطيد أواصر العالقات 
النسائية اخلليجية بني الوفود املشاركة من 
دول مجلس التعاون، كما أثنت على دور 
اللجان العاملة في البطولة بحيث خرجت 
بهذا الشكل املميز إعدادا وتنظيما، آملة ان 
تستمر هذه البطولة بشكل دوري لتتيح 
لفتيات اخلليج اكتساب املزيد من اخلبرة 

واالحتكاك واضفاء الروح التنافسية التي 
تعد من أه���م املقومات في تقدم الطائرة 

اخلليجية النسائية.
وشكر رؤساء الوفود املشاركة الشيخة 
نعيمة األحمد في كلمات متفرقة القينها 
في االحتفال نظير ما تقدمه لرياضة املرأة 
اخلليجية التي ترأس نعيمة األحمد جلنتها 

التنظيمية.
وعلى صعيد النتائج فقد أسفرت نتيجة 
املباراتني اللتني أقيمتا امس االول على صالة 
نادي فتيات القرين عن فوز اإلمارات على 

البحرين بثالثة أشواط دون رد.
وفي املب���اراة التي أقيمت امس االول 
حقق منتخب قطر هو اآلخر فوزا س���هال 

على منتخب سلطنة عمان بثالثة اشواط 
لال شيء.

وعلى ضوء هاتني النتيجتني فقد ظل 
املنتخب االماراتي متشبثا بالصدارة تاركا 
الوصافة لفتي���ات الكويت بينما احتلت 
البحري���ن وقطر وعم���ان املراكز الثالث 

والرابع واخلامس على التوالي. 
من جهتها، أعربت هند املطيري أمينة 
س���ر نادي فتيات القرين عن س���عادتها 
الس���تضافة البطولة األولى على صالة 
النادي، مشيرة الى ان الكويت تعتبر من 
الدول السباقة والوالدة للبطوالت النسائية، 
مشيرة الى ان أبواب النادي مفتوحة ألي 

بطولة نسائية تنظمها الكويت.

لالبيض عبر رأس����ية متقنة اال 
ان وارد ابعده����ا ببراعة )64(. 
ويواصل الكويت ضغطه بغية 
تعديل النتيجة اال ان التضامن 
جنح في اغالق منافذه الدفاعية 
ليخرج فائ����زا ويحصد النقاط 

الثالث.

النتيجة من خالل ارتقائه اجليد 
لعرضية محمد س����الم ويودع 
الكرة بالرأس)50(. وميرر برنس 
كرة طولية ليعقوب س����عد لم 
يجد صعوبة ف����ي إيداعها على 
ميني ب����در العازمي )56(، وكاد 
اسماعيل العجمي يدرك التعادل 

العب االرتكاز ابراهيم ش����هاب 
ليزج باملدافع سامر املرطة ليتقدم 
العماني عايل الى املنتصف اال 
ان التضامن نشط بشكل كبير 
ليتمكن من ضرب دفاع االبيض 
الذي عاب����ه اللع����ب على خط 
واحد، واستطاع برنس ان يعادل 

املرمى اخلالي )24(. في املقابل 
لم تكن للتضامن محاوالت تذكر 
النيجيري  باستثناء تس���ديدة 
برن���س الت���ي عل���ت العارضة 

.)39(
وفي الشوط الثاني استبدل 
مدرب الكويت البرتغالي روماو 

مبارك الخالدي
من���ي الكوي���ت بهزمية غير 
متوقعة مساء امس امام التضامن 
1-2 ضم���ن اجلولة السادس���ة 
من بطول���ة كأس االحت���اد، اال 
انه رغم اخلس���ارة حافظ على 
صدارة املجموعة الثانية ليبقى 
رصيده عند 12 نقطة، بينما ارتفع 
رصيد التضامن الى 8 نقاط. وقفز 
الساحل الى املركز الثاني ب� 10 
نقاط بعد فوزه على الصليبخات 
2-0 احرزهما يوسف سعد )35( 
ونواف العتيبي )84(، كما رفع 
اجلهراء رصيده الى 7 نقاط بعد ان 
فاز على الفحيحيل 2-0 بإمضاء 
مشعل مناحي )41( وفيصل زايد 
)42(. وشهدت املباراة طرد الالعب 

حمود ملفي من اجلهراء.
جاء الشوط االول من مباراة 
الكوي���ت والتضامن متوس���ط 
املس���توى مع افضلية للكويت 
حلس���ن حتركات بشار عبداهلل 
اللذين  والبرازيل���ي روجيريو 
متكن���ا م���ن صن���ع العديد من 
الفرص وكانت اولى احملاوالت 
عبر تسديدة العماني خليفة عايل 
من ضربة حرة مباشرة ابعدها 
احلارس وليد وارد بصعوبة الى 

ركنية.
ومن مجهود فردي لروجيريو 
بعد م���روره من العمق الدفاعي 
للتضامن واحلارس اودع الكرة 
باملرمى اخلالي)14(، ولم يحسن 
عبداهلل الظفيري الكرة العرضية 
املرسلة من بشار ليسددها خارج 

السفير السوري يحتفي ببطل كأس االتحاد
هنأهم على الفوز الكبير مشيداً بجهودهم وعطائهم

)عادل يعقوب(البرازيلي روجيريو في طريقه إلحراز هدف الكويت الوحيد في املباراة


