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طائرة كاظمة تعود من القاهرة غدًا
يعود وفد الفري���ق األول للكرة الطائرة 
بن���ادي كاظمة غدا اخلميس من معس���كره 
اخلارج���ي الذي ب���دأ 23 فبراير املاضي في 
العاصمة املصرية القاهرة استعدادا للمشاركة 
في البطولة اخلليجية لألندية أبطال الدوري 
التي يستضيفها كاظمة بصفته بطال للدوري 
احمللي املوس���م املاضي خالل الفترة من 17 
الى 23 مارس اجلاري، ويشارك في البطولة 
ايضا فريق القادسية بصفته وصيفا لبطل 

الدوري.
وخ���اض الفريق حت���ى اآلن 4 مباريات 
ودية مع فرق مصرية هي الزمالك واجليش 
وبتروجيت وكان آخرها مواجهة الش���رطة 

املصري مساء أمس الثالثاء.
ويترأس وف���د فريق كاظمة في البطولة 
خال���د البحوه املدير الفن���ي ويضم صادق 
القط���ان اداريا واملدرب الصربي الكس���ندر 
واالحصائي ميالن باإلضاف���ة الى 17 العبا 
هم ناصر الرفاعي، محمد اسحاق، عبدالعزيز 
شاكر، مشعل العمر، إبراهيم شويكر، يوسف 
القالف، سلطان خلف، عبداهلل بوفتني، مساعد 
املجمد، أحمد جابر، حس���ن محمد، يعقوب 
عبدالعزيز، عبداهلل الياقوت، احملترف املغربي 
زكريا بعريري، وموس���ي بحروه وعبداهلل 
جاسم العب العربي املعار لكاظمة للمشاركة 

في احلدث اخلليجي املهم.
وكان الفريق أجرى عدة مباريات ودية مع 
فرق مصرية خالل الفترة املاضية استعدادا 
النطالق البطولة التي تقام على صالة يوسف 
شاهني الغامن بنادي كاظمة، كون »البرتقالي« 
هو حامل لقب بطولة الدوري في املوس���م 

املاضي.
يذكر ان فريقا كاظمة والقادس���ية فضال 
عدم املشاركة في البطولة العربية لألندية 
التي اختتمت مؤخرا في بيروت مبش���اركة 
العربي والساحل، وذلك لالستعداد  فريقي 

والتركيز في البطولة اخلليجية.

مدرب واع

ويقود فريق كاظمة املدرب الصربي الكسندر 
الذي اثبت قدرته في تخطي الصعاب والوصول 
بالفري���ق الى منص���ات التتويج خصوصا في 
املواسم األخيرة، حيث حقق مع »البرتقالي« معظم 

البطوالت احمللية في املوسمني املاضيني.
كما يعتمد الفريق بصورة كبيرة على احملترف 
املغربي زكريا بعري���ري الذي يتميز بضرباته 

الساحقة التي ال تصد وال ترد.
وان ما مييز فريق كاظمة هو االستقرار االداري 
والفني والتجانس الكبير ب���ني العبي الفريق 
الذي يضم عناصر اخلبرة امثال محمد اسحق 
وموسى بحروه وس���لطان خلف باإلضافة الى 
وجوه ش���ابة قادرة على الدفاع عن الفريق في 

املرحلة املقبلة.

»البرتقالي« جاهز

وبكل تأكيد س���يكون فري���ق كاظمة جاهزا 
بكل ما حتمل���ه الكلمة من معن���ى فهو منتش 
من فوزه بلقب بطول���ة االحتاد لفئة العمومي 
للموسم احلالي بفوزه في املباراة النهائية على 
نظيره العربي 3-2، في مباراة ممتعة قدم فيها 
الفريقان كل ما لديهما م���ن مهارات، وهي بكل 
تأكيد س���تبقى في الذاكرة ولن ينساها عشاق 

اللعبة من اجلانبني.

معسكر ناجح

من جانبه، أكد الع���ب الفريق واملنتخب 
الوطني سلطان خلف في اتصال هاتفي من 
القاهرة ان املعسكر الذي يقيمه »البرتقالي« 
ناجح بكل املقاييس خصوصا، وان الفريق 
واجه فرقا ذات مس���توى مهاري عال بدأ من 
الزمالك مرورا بكل من اجليش وبتروجيت 

انتهاء مبواجه فريق الشرطة.  

القناعي يشكر داعمي »نركض للكويت«

بعد جناح رحلة نرك���ض للكويت وقطع 
العدائني ملس���افة 240 كيلومت���را من احلدود 
الش���مالية إلى احل���دود اجلنوبية، وجه قائد 
الرحلة العداء يوسف القناعي رئيس مؤسسة 
آمي سترونغ لتنظيم االنشطة واملنظمة لرحلة 
نركض للكويت ش���كره إلى كل من ساهم في 
جناح الرحلة التي أقيمت في 25 و26 من الشهر 
املاضي مبناسبة االحتفاالت الوطنية، كما شكر 
القناعي فريق العدائني محمد املطر، جعفر العلي، 
حنان العوضي، فيصل النقيب وكريس���تيان 
كريتا على إمتامهم الرحلة وجناحهم في قطع 

املسافة. 
ووجه القناعي شكره إلى جميع رعاة رحلة 
نركض للكويت وأولهم بنك برقان واملسؤولة 
حن���ني الرميحي، وعبدالعزي���ز البالول مدير 

العالق���ات العامة واالعالم بش���ركة الوطنية 
لالتصاالت، كذلك مت توجيه الش���كر إلى خالد 
املطوع في ش���ركة عل���ي عبدالوهاب وأوالده 
وشركاهم، باإلضافة إلى شركة يعقوب بهبهاني 
Luminox((، ومركز لينا أند دينا الغذائي لتقدميه 
احلميات الغذائية واالستشارة الالزمة للعدائني، 
وشركة فولفو وعلى رأسها املدير العام ثامر 
األيوب، والكلية األسترالية على رعايتهم ودعمهم 
وشركة )CONTRAST D( لتصميمهم الڤيديو 

الدعائي لرحلة »نركض للكويت«. 
كذلك ثمن ال���دور الذي قام به د.أحمد كرم 
على رعايته للعدائني قبل وأثناء وبعد الرحلة 
وأن���ه كان جزءا ال يتجزأ م���ن الفريق.وكذلك 
لوزارة الداخلية وجميع العاملني بها على دعمهم 

للعدائني كافة.

»نركض للكويت« عند النهاية برفقة الزميل فيصل القناعي

الثالث سعيا لتحقيق الغاية 
منه اس���تعدادا للمشاركة في 
بطولة كأس التحدي االسيوية 
بالهند في الشهر اجلاري حيث 
خاض مباراة ودية امس مع 

فريق سويدي.
واضاف خالل اتصال هاتفي 
من السويد ان الالعبني يتدربون 
في صالة جي���دة بالقرب من 
مق���ر اقامتهم وس���ط اجواء 
التعاون  باردة لكنهم يبدون 
واالنضب���اط من خالل تنفيذ 
تعليم���ات امل���درب الصربي 

اجلديد ماركو دريزيڤيتش.
وتاب���ع النصار ان جدول 
املنتخب في معسكره احلالي 
يتضم���ن خوض ع���دد من 

النصار: انضباط وتعاون 
في معسكر الهوكي بالسويد 

القوي���ة االعدادية  املباريات 
لتتضح اهداف املدرب وحسن 
تعامله مع الالعبني وبالتالي 
اختيار االفضل للبطولة املقبلة 
التي تعتبر اول بطولة رسمية 
يخوضه���ا ازرق الهوكي مع 

املدرب الصربي.
يذكر ان قائمة املنتخب تضم 
26 شخصا وسيستمر املعسكر 
حتى 12 اجلاري على ان يعود 
في 13 منه ثم يتوجه الى الهند 
في 14 منه للمشاركة في بطولة 
كأس التحدي اآلسيوية بالهند 
من 17 مارس اجلاري حتى 25 
منه. ويشارك في البطولة 14 
منتخبا اس���يويا م���ن بينها 

الكويت واالمارات.
امل���درب الصربي  واختار 
ماركو 18 العب���ا مبدئيا على 
ان يزيد العدد او يقل حسب 
العامة لالعبني  املس���تويات 
التدريبي،  خ���الل املعس���كر 
وتضم القائمة: محمد العجمي 
� س���الم العجم���ي � مش���عل 
العجم���ي � احم���د العجمي � 
جاس���م الص���راف � عبداهلل 
الزيدان � شعيب يوسف � بشار 
النصار � عبداهلل العسعوسي 
� عبدالعزيز الشتيل � فيصل 
عطاهلل � عبدالعزيز املراغي � 
حمد الشايجي � محمد املراغي � 
محمد الشطي � عبداهلل املراغي 
� جاس���م العوضي � يوسف 

الكندري.

أفاد امني سر جلنة هوكي 
اجلليد احملامي بشار النصار 
الهوكي  بأن معسكر منتخب 
في السويد يتواصل في يومه 

سالم العجمي يتبادل التذكارات مع كابنت الفريق السويدي

بشار النصار

الكويت  ن���ادي  حّل الع���ب 
واألزرق فهد العنزي في املركز 
العاشر بترتيب أفضل الالعبني 
العرب للع���ام املاضي وذلك في 
االستفتاء الذي تنظمه صحيفة 

»الهداف« اجلزائرية سنويا.
وتوج العب نادي كوينز بارك 
رينجرز االجنلي���زي واملغربي 
الدولي ع���ادل تاعرابت بجائزة 

أفضل العب عربي لعام 2011.
وحصل تاعراب���ت على 120 
نقط���ة متقدما عل���ى اجلزائري 
الدولي رياض بودبوز العب نادي 
سوشو الفرنسي الذي جمع 74 
نقطة وأسامة الدراجي جنم نادي 
الترجي الرياضي التونسي الذي 

حصل على 68 نقطة.

ينظم نادي الربع ميل لسباق 
الس���يارات والدراجات معرض 
الس���يارات والدراج���ات صباح 
الس���بت املقبل ويس���تمر حتى 
السابعة مساء وذلك من أمام مبنى 
ستاد جابر الدولي مبشاركة أكثر 

من 60 سيارة ودراجة.
وحول طبيعة تنظيم املعرض، 
قال رئيس جلنة الس���وبر كار 
الربع ميل الشيخ محمد  بنادي 
اخلليفة ان الهدف من هذا املعرض 
هو التواصل االجتماعي بني ادارة 
الن���ادي واجلمه���ور من خالل 
مخاطبة اجلمه���ور عن طبيعة 
تلك االنشطة التي ينظمها نادي 
الربع ميل لس���باق الس���يارات 

والدراجات.

حقق منتخبنا للتنس للس����ن 
الع����ام فوزا غالي����ا على منتخب 
البحرين الوطني للتنس بنتيجة 
2 - 1 في مستهل لقاءاته في بطولة 
منتخب����ات دول مجلس التعاون 
اخلليجي لتحت 14 سنة وحتت 18 
سنة والسن العام املقامة حاليا في 
مدينة الفجيرة باالمارات وتستمر 
حتى 19 اجلاري مبش����اركة دول 
مجلس التعاون اخلليجي الست.

الذي  اللق����اء  وف����ي تفاصيل 
جمع ب����ني الكويت والبحرين في 
مس����ابقة فئة حتت 14 سنة، فاز 
الالعب عبدالعزيز رضا على العب 
البحرين يوس����ف ضيف بنتيجة 
6 - 0 و6 - 0 في مباراة الفردي 
االولى، وخسر الالعب فيصل جنيب 
بوقريص م����ن الالعب البحريني 
احمد عبدالرسول بنتيجة 3 - 6 
و2 - 6 في مباراة الفردي الثانية، 
ثم ف����از ثنائي الكويت املكون من 
الالعبني عبدالعزيز رضا وفيصل 
البحرين  بوقريص على ثنائ����ي 
املكون من الالعبني حمد عبدالعال 
واحمد عبدالرس����ول 6 - 0 و7 - 
5 لينتهي اللق����اء صالح الكويت 

بنتيجة 2 - 1.

تنطلق منافسات بطولة مجلس 
العربية  التعاون لدول اخلليج 
اليوم  القصير  للسباحة للمدى 
على مجمع أحواض الس���باحة 
في النادي العربي وتستمر ملدة 
أربعة أيام مبشاركة جميع الدول 

اخلليجية الست.
من جانبه، قال مدير منتخبات 
السباحة في احتاد السباحة احمد 
محمد ل� »كونا« ان منافس���ات 
اليوم األول والثاني س���تقتصر 
على فئتي العمومي واألشبال )10 
سنوات( فيما تشمل منافسات 
اليومني الثال���ث واألخير فئات 
املراحل الس���نية )11 و12 عاما( 
و)13 و14 عاما( والناشئني )15 

و17 عاما(.
وأوضح محمد ان منافسات 
التي س���تطبق فيها  البطول���ة 
اللوائح الفني���ة الدولية للعبة 
ستشمل سباقات )الفراشة والظهر 
والسباحة احلرة والتتابعات( على 

فترتني صباحية ومسائية.
وأش���ار الى ان سباقات فئة 
العمومي ستشمل 20 سباقا مقابل 
ثمانية س���باقات لألشبال و48 
س���باقا للمراحل السنية، مبينا 
ان املنتخب الوطني سيمثله 53 
البطولة بواقع  سباحا في هذه 

سباحني اثنني لكل سباق.
وأعرب محمد عن ثقته بقدرة 
الكويت على حتقيق  س���باحي 
املراكز املتقدمة في هذا التجمع 
اخلليجي الرياضي برغم اقتصار 
فت���رة االعداد عل���ى التدريبات 
احمللية، متمنيا التوفيق جلميع 
املشاركني وحتقيق أرقام قياسية 

جديدة.

العنزي عاشرًا في 
استفتاء »الهداف«

»الربع ميل« ينظم 
معرض السيارات 

والدراجات

»تنس« الكويت يفوز 
على البحرين

»خليجية السباحة« 
تنطلق اليوم

 »دابوك« يظفر بلقب فروسية الصيد في »املوروث«

األول »املكتفي« السطبل 
عوي���ض الديحاني باخليال 
كليمان���س. الثان���ي »فالح« 
السطبل مساعد احلماد باخليال 
توفي���ق. الثالث »عكاش���ة« 
السطبل س���لطان املطيري 
باخليال باتريك املسافة انف/ 
نص���ف طول الزم���ن 1:27:4 
دقيقة.الشوط الرابع جلياد 
مختلط جميع الدرجات على 
مسافة 1400 متر وقيد فيه 15 

رأسا.

البرازي باخليال  الس���طبل 
ستيف.الثاني »سند« السطبل 
خالد فهيد العجمي باخليال 
ابديل. الثالث »نصر التحرير« 
السطبل عبدالهادي العتيبي 
باخليال يوسف محمد املسافة 
 1:28:1 الزمن  طوالن/ طوالن 

دقيقة.
الش���وط الثال���ث جلياد 
مختلط جميع الدرجات على 
مس���افة 1400 متر وقيد فيه 

19 رأسا.

توج اجلواد »دابوك« السطبل 
العري����ن باخلي����ال ابديل بطال 
ملهرجان املوروث الشعبي الثاني 
بعد تفوقه على أطايب اجلياد 
والس����يما »هوس« و»دينول« 
اللذين حاوال جاهدين مالحقته 
ولكن دون ج����دوى ليصل الى 
خط النهاية مسجال رقما قياسيا 
وقدره 2:53:2 دقيقة مبسافة 2400 
متر. أما بالنسبة لألشواط الثامنة 
األخرى فق����د كانت من نصيب 
جياد النادي الرئيس واألحمدي 
والفروانية واجلهراء وهي كالتالي 
ب� »ساهر الليل« سالم ياشامان 
»املكتفي« هال طالل »مزيونة« 
»وقاص« بيرق التحرير »مؤشر« 
وذلك في االجتماع السابع عشر 
لس����باق اخليل الذي أقيم على 
مضمار النادي الرئيس باألمس 
األول. وحضر السباق جماهير 
غفيرة م����ن محب����ي ومتابعي 
رياضة الفروسية في مقدمتهم 
الشيخ ضاري الفهد رئيس نادي 
الفروسية والشيخ علي احلمود 
نائب الرئيس والشيخ صباح فهد 

الناصر أمني السر العام.
من جانبه أشاد الفهد رئيس 
مجل���س ادارة ن���ادي الصي���د 
والفروسية باملستويات الفنية 
لس���باقات مهرج���ان املوروث 
الشعبي الثاني الذي متيز باإلثارة 
والندية بجميع األشواط الثامنة 
التي أقيمت عص���ر أمس األول 
على املضمار الرئيسي.وقال ان 
اجلماهير الغفي���رة التي مألت 
املدرجات ملتابعة السباقات القوية 
خير دلي���ل على جناح الكرنڤال 
التراثي من جميع النواحي الفنية 
والتنظيمية واالدارية. وتابع ان 
جميع محبي ومتابعي الرياضة 
التراثية راضون عن جناح املهرجان 
ألسباب عدة أهمها على االطالق 
الرعاية الس���امية لسمو األمير. 
وفي ختام تصريحه تقدم بجزيل 
الشكر واالمتنان لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد لتبرعه 
السخي ألبنائه منتسبي وسط 
الفروسية بصورة خاصة وجميع 
الرياضات األخرى. من ناحيته 
أعرب الشيخ عبداهلل املالك عميد 
اسطبل العرين عن سعادته البالغة 
بفوز جواده »دابوك« بالش���وط 
التاسع الذي ضم نخبة من أطايب 
اجلياد. وقال ان االنتصار الذي 
حققه جواده يختلف متاما عن 
االنتصارات السابقة لكونه حقق 
في سباق يحمل اسما عزيزا على 

قلوبنا جميعا.

 فروسية الجهراء

األول »ساهر الليل« السطبل 
حم����ود احلس����يني باخلي����ال 
جو.الثاني »عز الصديق« السطبل 
مشعل الشبرم باخليال يوسف 
محمد.الثالث »مدريد« السطبل 

غامن احلسيني باخليال باشا.
املساحة بعيد/ طوالن الزمن 
1:28:8 دقيقة.الش����وط الثان����ي 
جلياد مختلط جميع الدرجات 
على مسافة 1400 متر وقيد فيه 

15 رأسا.

 فروسية األحمدي 

االول »س���الم يا شامان« 

الشيخ ضاري الفهد يسلم الكأس للفائز

الفهد والشيخ علي احلمود وعبداهلل فيروز مع الفائز األول

لقطات من السباق
٭ متيز السباق باالثارة والندية حيث استمتعت 
اجلماهير الغفيرة التي تواجدت بكثافة والسيما 

ان املهرجان استقطب جميع محبي ومتابعي 
رياضة الفروسية.

 ٭ فجرت بعض اجلياد املشاركة مفاجآت من 
العيار الثقيل وأبرزها »دابوك« السطبل العرين 
الذي لم يكتف بالفوز وامنا سجل رقما قياسيا 
مبسافة 2400 ما يجعل القائمني على االسطبل 

يفكرون جديا بتجهيزه لكأس االمير.
٭ بذلت جميع اللجان الفنية العاملة جهودا كبيرة 

الجناح مهرجان املوروث الشعبي الثاني الذي 
اشتمل على تسعة اشواط انطلقت في الثانية 
والنصف ظهرا واستمرت لغاية السابعة مساء 
ومن هؤالء طاقم القناة الرياضية الثالثة بقيادة 

املخرج املبدع حسني بومجداد.
٭ عبرت اجلماهير االسطبالت الفائزة عن 

فرحتها الغامرة بالفوز بطرق مختلفة وابرزها 
رقصة العرضة وحذف العقال والغترة عاليا.
٭ تفوق اسطبل العرين في الشوط التاسع 

رغم صعوبة املنافسة الساخنة والقوية لم يكن 
مفاجأة للمتابعني حيث ان املسؤولني القائمني على 

االسطبل وفي مقدمتهم الشيخ عبداهلل احلمود 
املالك يسيرون حسب خطة واستراتيجية ناجحة.

٭ يعتبر مهرجان املوروث الشعبي الثاني كرنڤاال 
تراثيا خليجيا مميزا حيث يضم جميع انواع 

الرياضات وابرزها سباقات السرعة التي بلغ عدد 
املشاركني بها مائة وستني وثالثني جوادا وفرسا 

للمرة االولى في تاريخ املضمار الكويتي.

أزرق الصاالت يبدأ تدريباته اليوم.. والفهد يلتقي فايزر
يستأنف منتخبنا الوطني 
للص���االت املغلق���ة تدريباته 
اعتبارا من الساعة الرابعة من 
مس���اء اليوم على صالة قاعة 
الش���يخ صباح األحمد � خفر 
الس���واحل ويس���تمر تدريب 
املنتخ���ب حت���ى 15 اجلاري 
استعدادا للمشاركة في نهائيات 
كأس اإلمارات في 25 مايو حتى 

1 يونيو املقبل.
املنتخ���ب تدريباته  ويبدأ 

مبشاركة عدد 22 العبا من العبي 
األندي���ة املتميزين وس���يقود 
تدريب���ات املنتخ���ب املدرب 
االسباني لويس والطاقم الفني 
املتكون من امل���درب كارلوس 
املرمى واملدرب  مدرب حراس 
اولفارو مدرب اللياقة البدنية، 
وتستمر تدريبات املنتخب حتى 
مغادرته ملعس���كره التدريبي 
اخلارجي والذي سيحدد موعده 

الحقا.

من جانب آخر، اس���تقبل 
رئيس االحتاد الشيخ د.طالل 
الفهد مس���اء امس في مكتبه 
رئيس االحتاد الدولي للجودو 
ماريوس فايزر ورئيس االحتاد 
اآلسيوي للعبة عبيد العنزي، 
حيث تبادل الفهد وفايزر احلديث 
حول شؤون الرياضة بشكل عام 
ولعبة اجلودو وتطوير املستوى 
الفني لها دوليا، كما تطرقا إلى 
أفضل السبل لتطوير اللعبة في 

الكويت والدعم الدولي.
الفهد  من جانب���ه، أش���اد 
برئيس االحتاد الدولي للجودو 
ماريوس فايزر وعمله الدؤوب 
في تطوير اللعبة على املستوى 
العاملي، ومتنى له التوفيق خالل 

زيارته الكويت.
وأصدر احتاد الكرة جدول 
مباري���ات القس���م الثاني من 
الرابع  املمتاز والدور  الدوري 

من دوري الدرجة األولى.

 النواف: نعتز بدور الكويت في التعاون الرياضي والشرطي التقى الزمالك واجليش وبتروجيت والشرطة 
والصني وكندا. 

وقال الن���واف في كلمته 
في افتتاح اعمال اجلمعية ان 
هذه االستراتيجية متثلت في 
تعزيز العالقات مع عدد من 
الهيئات واالحتادات الدولية 
مثل االحتاد االوروبي للشرطة 
العربي للش���رطة  واالحتاد 
واالنتربول الدولي واالحتاد 
الدول���ي للجودو اضافة الى 
املشاركة في عدد من املعارض 
الدولية وكذلك املشاركة في 
البطوالت الدولية في عدد من 

االلعاب . 
واعرب عن اعتزازه بدور 
الكوي���ت حكومة وش���عبا 
لنش���اط االحتاد ما س���اهم 
الناجحة  يتعزيز مس���يرته 
التق���دم ولتحقيق  إلح���راز 
التنموية من خالل  األهداف 
التعاون البناء بني القطاعني 
الرياضي والشرطي وصوال 
لالرتقاء باملجتمعات لضمان 
مستقبل شعوبها عن طريق 
تعزي���ز املعرف���ة وتطوير 
القدرات ونشر ثقافة الرياضة 

الرياضي للش���رطة  الدولي 
اضافة للموافقة على مقترح 
املالي���ة اجلديدة  الالئح���ة 
في االحت���اد وعرض أجندة 
البطوالت للس���نوات الست 
املقبلة م���ع اضافة بطولتني 
ف���ي   2013 ع���ام  االول���ى 
اللعبة الحقا(  قطر)ستحدد 
والثانية في هنغاريا عام 2014 

في رياضة الرماية 
وأق���ر االجتم���اع تفعيل 
اللجنة  عضوية االحتاد في 
االوملبي���ة الدولي���ة على ان 
يكون رئيس االحتاد الدولي 
الرياض���ي للش���رطة املمثل 
الرسمي في اللجنة االوملبية 

الدولية. 
وأكد رئيس االحتاد الدولي 
الفريق  الرياضي للش���رطة 
الش���يخ احمد النواف جناح 
االستراتيجية التطويرية غير 
املسبوقة التي وضعها مجلس 
االدارة االحتاد كان لها أكبر 
األثر في انضمام دول كبرى 
الرياضة الشرطية  في عالم 
لعضوية االحتاد مثل املانيا 

 برعاية نائب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء ووزي���ر 
الداخلية الشيخ أحمد احلمود 
عقد االجتماع ال� 12 للجمعية 
الدولي  العمومية لالحت���اد 
الرياضي للشرطة في فندق 
الريجنس���ي، ومن القرارات 
التي اتخذها أعضاء اجلمعية 
الدولي  العمومية لالحت���اد 
الرياضي للش���رطة انتخاب 
الصيني سان هانغ فان ملنصب 
نائب الرئيس وانتخاب رئيس 
الرياضي  الهولندي  االحتاد 
للشرطة س���اندرو ديركس 
امينا عام���ا لالحتاد الدولي 
الرياض���ي للش���رطة خلفا 
للپولندي لولدميز سياس.
وتعيني املق���دم خالد النجار 
من الكويت امينا عاما مساعدا 
لالحتاد الدولي خلفا للعقيد 
نبيل الش���طي باالضافة الى 
انتخاب كل من الكندري وليام 
دارين والرومانية، اليزا بيتا 
لعضوية املكتب التنفيذي. 

 وبحث االجتماع مقترحا 
لتسويق مس���ابقات االحتاد 

الفريق الشيخ أحمد النواف


