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على استدامة األلعاب، إذ يتعني 
على املدن املرشحة التركيز على 
اثر هذه األلعاب األوملبية بعد 
انتهاء املنافسات وما ميكن ان 
تقدمه هذه األلعاب الى سكان 
هذه املدينة أو البلد الذي ينال 
االستضافة وتأثير هذه األلعاب 

في املجتمعات.

احلركة األوملبية والتي ستخضع 
ملزيد م����ن الدرس قبل إقرارها 
النهائي وعرضها في اجلمعية 
العادية للجنة  العمومية غير 
األوملبي����ة الدولية في موناكو 
خالل ديسمبر املقبل. وتتركز 
النقاش����ات حول ثالثة محاور 
رئيس����ية ه����ي االس����تدامة 
واملصداقية والشباب. وقد أعلن 
املجتمعون في القمة الرياضية 
دعمهم الكامل للتغييرات التي 
يجري اإلعداد لها خصوصا من 
ناحية خفض كلفة استضافة 
األلع����اب األوملبي����ة وحماية 
الرياضي����ني البعيدين عن آفة 
املنشطات واستقاللية احلركة 
الرياضي����ة واالس����تراتيجية 

املتعلقة بالشباب.
التي  التغييرات  ابرز  ومن 
ستش����هدها احلركة األوملبية 
تغيي����ر نظ����ام ترش����ح املدن 
الس����تضافة دورات األلع����اب 
األوملبية، حيث سيعمل بنظام 
جديد مينح املدن املتنافسة على 
االستضافة هامشا اكبر للتركيز 

اس����تعرضت قم����ة ق����ادة 
الرياضة في العالم التي عقدت 
في مقر اللجنة األوملبية الدولية 
في ل����وزان آخر املس����تجدات 
املتعلقة باألجن����دة الرياضية 
ملا بعد أوملبياد طوكيو 2020، 
وأيضا التغييرات اجلديدة التي 

بدأ األعداد لها منذ فترة.
وقد حضر القمة الرياضية 
رئيس اللجنة األوملبية الدولية 
األملاني توم����اس باخ ورئيس 
اللجان األوملبية  انوك )احتاد 
الفهد،  الوطنية( الشيخ احمد 
رئيس االحتاد الدولي للسباحة 
اإليطالي خولي����و ماغليوني، 
ورئيس اللجن����ة األوملبية في 
كل من أميركا وروسيا والصني، 
ورؤس����اء منظمات االحتادات 
الدولية الصيفية والشتوية، 
ونواب رئيس اللجنة األوملبية 
الدولية، وعدد آخر من املسؤولني 

الرياضيني في العالم.
وبح����ث املجتمع����ون في 
األجندة األوملبية 2020 وخريطة 
الطريق االستراتيجية ملستقبل 

ببالغ احلزن واألس����ى ينعى رئيس مجلس 
اإلدارة واملدي����ر العام للهيئة العامة للش����باب 
والرياضة الش����يخ احمد املنصور باألصالة عن 
نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة واجلهاز 
التنفيذي للهيئة وكافة منتسبي الهيئات الشبابية 
والرياضية، رئيس نادي الكويت الرياضي األسبق 
املغفور له مبارك العصفور، داعيا املولى عز وجل 

أن يتغمده بواس����ع رحمته ويلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان.

كما ينعى رئيس الهيئة أسرة جريدة »القبس« 
في فقيدهم املغفور له محمد اجلمل نائب رئيس 
القسم الرياضي، كما ينعى املغفور له صقر ثنيان 
الغامن، داعيا املولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع 
رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

قالت إدارة اإلعالم والنش����ر بالهيئة العامة 
للشباب والرياضة ان 8 أندية وافت هيئة الشباب 
مبعامالتها ومت إجراء الالزم من قبل إدارة شؤون 
الهيئات الرياضية بخصوص بند االحتراف اجلزئي 
وهي »خيطان - الساملية - الصليبخات - الكويت 

- النصر - الساحل - كاظمة - الفحيحيل«.
فيما وافت 5 أندية مبعامالتها للهيئة ومازالت 

الهيئة في دور إعداد الالزم من قبل إدارة شؤون 
الهيئات الرياضية واس����تكمال اإلجراءات وهي 
»اجلهراء - الرماي����ة - املعاقني - البولينغ - 
الش����باب«. وأضافت إدارة اإلعالم والنشر أن 6 
أندية لم تواف الهيئة مبعامالتها حتى تاريخه 
وهي »العربي - القادسية - اليرموك - التضامن 

- القرين - البحري«.

الفهد يحضر قمة الرياضة العاملية

املنصور ينعى العصفور واجلمل والغامن

»الهيئة« توضح حالة األندية املستفيدة 
من االحتراف اجلزئي

»األهلي« يكرم فائزي بطولة ولي العهد للكراتيه

قدم البنك األهلي جائ���زة »أفضل العب« 
تكرميا لالعبني الفائزين ببطولة س���مو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد للكراتيه ضمن فئة 
الناش���ئني وزن حتت 63، حيث حصل العب 
نادي الشباب س���لطان الدوسري على املركز 
األول، ويلي���ه في املرك���ز الثاني العب نادي 
الساملية عبدالرحمن القاسمي، في حني احتل 
املركز الثالث العب نادي كاظمة أحمد الصياد. 
يأتي هذا التكرمي دعما لسياس���ة املسؤولية 
االجتماعية التي يرعاها البنك حتت ش���عار 
»مجتمعنا مس���ؤوليتنا« لتشجيع الرياضة 
والرياضيني، حيث يقدم البنك جائزة )أفضل 
العب( وهي عبارة ع���ن جائزة نقدية تهدف 
إلى تش���جيع الالعب���ني املميزين في مختلف 

األنشطة الرياضية.
وبهذه املناسبة صرح علي إبراهيم البغلي، 
مس���اعد مدير العالقات العامة بالبنك قائال: 
»نبارك لالعبني فوزهم ببطولة سمو ولي العهد 
للكراتيه ونقدر لهم تألقهم امللحوظ وأداءهم 

وروحهم الرياضية«. 
وأض���اف أن البنك األهل���ي ال يتوانى عن 
املساهمة والدعم ملختلف األنشطة الرياضية 
والشبابية وكذلك األنش���طة التي تهدف إلى 
خدمة املجتمع مبختلف فئاته، ومن جانبهم 
عبر الفائزون عن ش���كرهم وتقديرهم للبنك 
األهلي، لرعايته للرياضة والرياضيني والهتمامه 
برياض���ة الكراتيه، ومتنوا اس���تمرار الدعم 

والرعاية.

تكرمي الفريق الفائز 

بستة أش����واط على سيرجيو 
غارس����يا وواجهه في منافسة 
صعبة خالل اجلولة األخيرة 
ليحصل على الصدارة بضربتني 

خالل اجلولة األخيرة.

سفير أوميغا »مكيلروي« يحرز لقب 
بطولة بريطانيا املفتوحة للغولف

متكن سفير أوميغا، روري 
مكيل����روي، من احلصول على 
الص����دارة واالنتصار ببطولة 
املفتوحة  مباري����ات بريطانيا 
للغول����ف، متغلبا على نظيره 
سفير أوميغا سيرجيو غارسيا 
بفارق بسيط في اجلولة األخيرة 
وعلى العب الغولف األميركي 

ريكي فاولر. 
حق����ق روري وفي اجلولة 
الثالثة من البطولة ضربة ثنائية 
في الثالث حفر النهائية ليحصل 
بذلك على الص����دارة بفارق 6 
ضربات في املرحلة األخيرة. 

وتعد هذه املباراة هي ثالث 
أكبر بطولة يحصل عليها البطل 
اإليرلن����دي، ال����ذي يعد ثالث 
العب يربح ثالث بطوالت في 
تاريخ اللعبة وهو في عمر 25، 
حيث متكن من احلصول على 
لقب بطول����ة الواليات املتحدة 
املفتوحة ع����ام 2011، وبطولة 
روري مكيلروي يحمل كأس البطولةPGA ع����ام 2012، حي����ث تقدم 

العازمي بطالً لدورة »الصم الرمضانية«

إل���ى ان الن���ادي جنح في 
استقطاب عدد كبير من أبناء 
الكويت من ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
م���ن جهته، ألق���ى أمني 
الكندري  العام محمد  السر 
اإلدارة مقدما  كلمة مجلس 

مختلف األلعاب، وقال لقد 
متكن مجلس اإلدارة وخالل 
فترة وجي���زة من حتقيق 
قفزة نوعي���ة فيما يتعلق 
باملؤشرات واملالعب وكذلك 
األلعاب املختلفة املنضوية 
حتت لواء النادي، مش���يرا 

باللق���ب إال أن الالعب���ني 
أضاع���وا كل الفرص التي 
سنحت لهم وظهر عليهم 

اإلرهاق.
وفي مباراة رفلكش���ن 
ميديا مع املرحوم س���الم 
الزعاب���ي جنح احملترفان 
ماتي���وس وليوناردو في 
قي���ادة فريقهما إلى الفوز 
بسهولة على فريق الزعابي 

بخماسية نظيفة.
الثالثة  املب���اراة  وفي 
متكن فريق طالل املرشاد 
من الفوز على فريق احلاي 

بنفس النتيجة.

صعد فري���ق املرحوم 
د.جابر س���مير إلى الدور 
النهائ���ي لدورة  نص���ف 
احلساوي بعد فوزه على 
فري���ق الش���امية بركالت 
1 بع���د   � الترجيح���ي 2 
تألق احلارس ناصر باغر 
وصد ركلتي فهد الطريجي 
وعبدالرحمن الوادي ليقود 
فريقه إل���ى املربع الذهبي 
للدورة وبالرغم من أن كل 
الترشيحات كانت لصالح 
الشامية قبل انطالق اللقاء 
بعد ظهوره مبستوى طيب 
طوال أيام البطولة ودخوله 
دائرة الفرق املرشحة للفوز 

النادي  التهنئة ملنتس���بي 
بحلول الشهر الفضيل، الفتا 
الى ان مجلس اإلدارة ال يألو 
جهدا في خدمه منتس���بيه 
رجاال وفتيات، مثمنا دعم 
الفخ���ري للنادي  الرئيس 

ومنتسبيه.

مبارك الخالدي

توج فريق عيد العازمي 
بطال لدوره نادي الصم  بعد 
فوزه املثير مساء االثنني على 
غرميه فريق بدر الغنام بهدفني 
دون في املباراة النهائية التي 
جمعتهما على ستاد النادي، 
وشهد احلفل اخلتامي للدوري 
الثقافي والك���روي للنادي 
الفخري  الرئي���س  حضور 
وراعي احلف���ل فهد صياح 
بوش���يبة الذي قام بتتويج 
أصحاب املراكز األولى، كما 
حضر احلفل رئيس مجلس 
النادي إسماعيل كرم  إدارة 
وأمني الس���ر الع���ام محمد 
الكندري وأم���ني الصندوق 
إبراهي���م العتيقي وأعضاء 
مجلس اإلدارة وجمهور غفير 

من منتسبي النادي.
وثم���ن راع���ي احلف���ل 
بوشيبة جهود مجلس اإلدارة 
لالرتقاء مبستوى النادي في 

تتويج الفريق البطل بكأس البطولة

محاولة للمرور من بني املدافعني

العبو العربي خالل تواجدهم في العبّارة

املرشاد ورفلكشن اجتازا احلاي والزعابي في »احلساوي«

األهلي يقيد غالي ورزق وفاروق أفريقيا
مت االتفاق عل���ى كل األمور 
الناديني، وكانت  املادية بني 
»األنباء« قد أشارت إلى تعطل 
الصفقة في اللحظات األخيرة 
بعد طلب مسؤولي املصري 
احلصول على قيمة الصفقة 
»كاش« رغم س���ابق وجود 
اتفاق بني مرتضى منصور 
رئيس الزمالك ونظيره ياسر 
يحيى على تقسيط املبلغ في 
شكل ثالث دفعات قيمة كل 

منها مليونا جنيه.
من جهته استقر اجلهاز 
الفني بالنادي األهلي بقيادة 
اإلسباني جاريدو على قيد 

الثالثي حسام غالي ومحمد 
فاروق ومحمد رزق في قائمة 
األهلي األفريقي���ة ويتبقى 
لألهلي مكان واحد س���يتم 
حتديده بناء على املتغيرات 
التي قد تطرأ على  اجلديدة 
الفريق مع دراسة احتياجات 
األهلي قبل إغالق باب القيد 

األفريقي.
وأمت الثنائي حسام غالي 
وإبراهيم حسن العبا األهلي 
انتقالهما لفريق سموحة في 
صفق���ة انتقال حر بعد عدم 
قيدهما ف���ي صفوف األهلي 

املوسم اجلديد.

الالعب احلصول على مقدم 
تعاقده البالغ 50% من قيمة 
عقده، للتوقيع رسميا ومن 
املنتظر أن يسافر فتح اهلل إلى 
قطر عقب إجازة عيد الفطر 
املقبل لالنضمام رسميا لناديه 
اجلديد الذي يرفض اإلعالن 
عن���ه حلني توقي���ع العقود 
رسميا خالل الساعات القليلة 

املقبلة.
أكد ياس���ر يحيى رئيس 
النادي املصري البورسعيدي، 
أن صفقة بيع أحمد الشناوي 
حارس مرم���ى الفريق، إلى 
نادي الزمالك تعطلت ولكن 

القاهرة - سامي عبدالفتاح

إدارة  اس���تقر مجل���س 
الزمالك على قيد الثالثي أحمد 
س���مير ونور السيد وأحمد 
جعفر، للرد على ش���كواهم 
وعدم الرحيل املجاني، وذلك 
في حالة متسكهم مبوقفهم 
الرافض للرحيل عن طريق 
النادي ونفس األمر بالنسبة 
ألحمد عي���د عبد امللك، حال 
القيمة املتفق  عدم س���داده 
عليها قبل الرحيل والبالغة 
100 ألف دوالر وطلبه الرحيل 
املجاني دون سداد أي مقابل 

مادي.. وكان الالعبون الثالثة 
قد خرجوا من حسابات ميدو 
للموس���م اجلديد، ولكنهم 
طالبوا مبستحقاتهم املتأخرة 
الرحيل، بينما اشترط  قبل 
مرتض���ى منص���ور رئيس 
التن���ازل عن هذه  الن���ادي 
املستحقات أو نسبة كبيرة 
منها لتس���هيل انتقالهم إلى 

أندية أخرى.
فيما توصل محمود فتح 
اهلل مداف���ع الزمالك التفاق 
نهائ���ي م���ع أح���د األندية 
القطري���ة لالنتقال إليها مع 
بداية املوسم اجلديد، وينتظر 

تعادل مع النصر في أولى مباريات الدورة

الكويت الجتياز العني 
في اإلمارات

عبدالعزيز جاسم 

يلتقي الكويت مع نظيره العني اإلماراتي في ال� 9:15 من مساء اليوم 
األربعاء ضمن منافس����ات اجلولة الثانية ل����دورة العني الدولية الودية 
لألندي����ة التي تقام في اإلمارات مبش����اركة 3 أندية هي األبيض والعني 
والنصر السعودي، وتعتبر اجلولة الثانية هي نفسها اخلتامية للكويت 
عل����ى أن يخوض اجلمعة املقبلة الع����ني مواجهته األخيرة أمام النصر، 
وتقام منافس����ات البطولة بنظام الدوري من دور واحد واحلاصل على 

أكبر عدد من النقاط يحصد اللقب.
وكان األبيض قد تعادل أول من أمس مع النصر السعودي 2-2 في 
مباراة ظهر فيها العبو الكويت مبستوى جيد، حيث تقدم للنصر حسن 
الراهب بعد انفراده باحلارس عبدالرحمن احلس����ينان في الدقيقة )15( 
ووضع الكرة بس����هولة في املرمي، ثم أدرك الكويت التعادل عن طريق 
عبداهلل البريكي من ركلة جزاء نفذها بنجاح بعد إعاقة البرازيلي باستوس 
من قبل املدافع محمد حسني )30(، وجنح البريكي في وضع األبيض في 
املقدمة بتنفيذه لركلة اجلزاء الثانية بنجاح بعد إعاقة احلارس عبداهلل 
العنزي للمهاجم خالد عجب )39(، وفي الشوط الثاني عاد حسن الراهب 

ملمارسة هوايته التهديفية ومتكن من تعديل النتيجة لفريقه )63(.
وش����هدت الدقيقة األخيرة من زمن املباراة طرد املدافع محمد حسني 

بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

العربي وصل إلى بورصة بـ »عبّارة«
مبارك الخالدي

وص��ل فريق العرب��ي إلى مدينة بورص��ة التركية 
ظهر أمس بع��د أن انتقل من اس��طنبول إلى بورصة 
ب� »عبارة«، وكان األخض��ر غادر فجر الثالثاء إلقامة 
معسكر إعدادي للفريق يستمر حتى التاسع من أغسطس 
املقبل، ومن املقرر أن يلع��ب العربي مباراتني وديتني 

أمام فرق تركية.

الشيخ أحمد الفهد


