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العبونا حصدوا 15 ميدالية منها 9 ذهبيات ورقم جديد للعسكري

سيطرة كويتية على اليوم األول في السباحة الخليجية

استأثر سباحونا على ميداليات اليوم األول للبطولة العشرين 
لاللعاب املائية بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية واملقامة 
حاليا على احلوض االوملبي بالنادي العربي في منطقة املنصورية 
والتي انطلقت اول من امس حتت رعاية س���مو ولي العهد الش���يخ 
نواف األحمد والذي اناب عن س���موه رئيس جلنة املرأة والرياضة 
في احتاد الكرة الشيخة نعيمة األحمد في االفتتاح بحضور رئيس 
اللجنة التنظيمية للس���باحة بدول اخلليج طه الكش���ري ورؤساء 

الوفود اخلليجية وممثلي عدد من الدول اخلليجية.
ومتكن ابطال الكويت من حصد 15 ميدالية منها تس���ع ميداليات 
ذهبية واربع فضية وبرونزيتان، ولم يتركوا اال القليل ملنافسيهم، 
فقد نال السباحون االماراتيون خمس ميداليات، ذهبية واحدة واثنتني 
فضيتني وبرونزيتني، فيما كان نصيب البحرين ثالث ميداليات واحدة 

ذهبية واثنتني برونزيتني، وحصلت السعودية على خمس ميداليات 
ثالث فضية وبرونزيتني، أما قطر فاكتفت بفضيتني وبرونزيتني.

وكان الالفت في منافسات اليوم األول النطالق البطولة تسجيل 
رقم جديد في سباحة 200م فردي متنوع ملرحلة 15 � 17 سنة والذي 
سجله السباح الكويتي البطل يوسف راشد العسكري بزمن 2.10.11 
دقيقة ناسخا الرقم السابق الذي كان يحمله مواطنه محمد ابراهيم 
الناصر وقدره 2.13.47 دقيقة، وفيما يلي نتائج اليوم األول كاملة:

� 200 متر فردي متنوع )15 � 17 س���نة(: األول يوس���ف راش���د 
العسكري )الكويت( مسجال رقما جديدا قدره 2.10.11 دقيقة، الثاني 
حس���ني محمد احلمادي )االمارات(، الثالث محمد حمود الشمس���ي 

)االمارات( 2.31.96.
� 100 متر فراشة )13 � 14 سنة(: األول خالد عبداهلل بابا )البحرين( 

1.07.30 دقيق���ة، الثاني عمر فيصل الش���دوخي )الكويت( 1.08.97 
دقيقة.

� 100 متر صدر )11 � 12 سنة(: األول محمد صالح الكندري )الكويت( 
1.22.43 دقيقة، الثاني ابراهيم املعيبد )السعودية( 1.24.73 دقيقة، 

الثالث حسن ابراهيم البلوشي )الكويت( 1.31.48 دقيقة.
� 100 متر صدر )15 � 17 س���نة(: األول عبداهلل س���عيد البلوشي 
)االمارات( 1.08.71 دقيقة، الثاني أحمد البدر )الكويت(، والثالث أحمد 

غيث العطاوي )قطر( 1.10.12 دقيقة.
� 100 متر صدر )13 � 14 سنة(: األول حسني عادل الزيد )الكويت( 
1.18.58 دقيقة، الثاني يوسف حسني املسلم )الكويت( 1.18.92 دقيقة، 

والثالث كميل علوي القالف )السعودية( 1.20.17 دقيقة.
� 50 مترا حرة )11 � 12 س���نة(: األول علي حسن مهدي )الكويت( 

30.30، الثان���ي عبدالرحمن الكواري )قط���ر( 30.71 الثالث ابراهيم 
عبداهلل )السعودية( 31.47 ثانية.

� 50 مترا حرة )15 � 17 سنة(: األول سلمان ابراهيم قلي )الكويت( 
24.14 الثاني خالد عبداهلل الدبوس )االمارات( 24.98، والثالث أحمد 

حسني أحمد )الكويت( 25.06 ثانية.
من جانبها، عبرت الشيخة نعيمة األحمد عن سعادتها لالجنازات 
التي سجلها سباحو الكويت في اليوم األول النطالق البطولة العشرين 
لأللعاب املائية، مشددة على أهمية اقامة اللقاءات بني ابناء منظومة 

مجلس التعاون اخلليجي.
وقال السباح البطل يوسف العسكري انه سعيد بتحطيم الرقم 
القياس���ي السابق لكنه لن يقف عند هذا احلد بل لديه املزيد ليقدمه 

في املستقبل ولن يتوقف عن التدريبات واملعسكرات اخلاصة.

وفد منتخب 
المبارزة لحظة التتويج

الشيخة نعيمة األحمد أثناء تتويج سباحي الكويتجانب من كبار احلضور في حفل االفتتاحعصام جعفر مكرما السباح فيصل السري

ذهبيتان وبرونزية للكويت
في القوى العربية المدرسية

 
بيروت ـ ناجي شربل

رفع يوسف ظاهر وعيسى الزنكوي، عدد ميداليات 
الكويت الذهبية في الدورة الرياضية العربية املدرسية 
ال� 18 التي تختتم اليوم في بيروت الى ثالثة، إذ فاز ظاهر 
في سباق ال� 400 متر حواجز مسجال 52:60 ثانية، امام 
الس���عودي علي الغامدي الذي سجل 52:62، والعراقي 
مصطفى عمار الذي حل ثالثا وسجل 53:33 ثانية، فيما 
فاز عيسى الزنكوي في مسابقة رمي القرص مسجال 55.82 
مترا. وحل ثانيا املغربي أمني عتيق مسجال 52.06 مترا، 

وثالثا السعودي أسامة العقيلي مسجال 46.08 مترا. 
كما حل الكويتي جاس����م محمد بالل السعد ثالثا في 
مسابقة القفز بالزانة مسجال 2.10 متر، خلف التونسي 
حمزة احلرباوي الذي سجل 4.30 امتار، والسوري أمين 
احلجل الذي س����جل 4.00 أمتار. وضمنت مصر فوزها 
بالدورة بعد اسدال الستارة على منافسات العاب القوى 
حيث اضافت ذهبيتني جديدتني ورفعت رصيدها من املعدن 
األصفر الى 30 ميدالية، في وقت حصدت اجلزائر ثالث 
ذهبيات وانتزعت املركز الثاني من سورية في ترتيب 

امليداليات مع انقضاء منافسات اليوم التاسع. 
وفي األلعاب اجلماعية تأهل لبنان واألردن الى نهائي 
سلة االناث، وسورية والسعودية الى نهائي سلة الذكور.
وقد فازت س����ورية على العراق في نصف نهائي سلة 
الذك����ور 82 – 75، خلف ابواب موص����دة في قاعة بيار 
اجلميل مبدينة كميل ش����معون الرياضية. فيما تخطى 
االردن السعودية في ثاني مباريات الدور نصف النهائي 

بفارق 19 نقطة 83 – 64.
وعند االناث، فاز االردن على سورية بفارق ثالث نقاط 
59 – 56، ولبنان على اجلزائر بفارق 11 نقطة 51 – 40. 
وقد ثأرت آنسات االردن ولبنان خلسارتهن امام سورية 

واجلزائر على التوالي في الدور االول.

»الطاولة« يكتسح الفئات 
في البطولة العربية 

تألق منتخبنا لكرة الطاولة بجميع فئاته حيث تغلب على نظيره 
الس���عودي من خالل فوزه في فئة الناشئني بثالثة اشواط مقابل 
الشيء فيما فاز فريق االشبال بنتيجة ثالثة اشواط مقابل شوطني 
وخس���ارته في مباراة الس���ن العام امام السعودية كما فاز فريق 

الناشئني على نظيره االماراتي بثالثة اشواط مقابل الشيء.
وفي مباراة شهدت تنافسا وندية كبيرين من الفريقني فاز فريق 
اش���بال الكويت على نظيره القطري بنتيجة ثالثة اشواط مقابل 
شوطني وذلك في اليوم الثاني للبطولة العربية ال� 22 لكرة الطاولة 
املقامة في البحرين ومتيز العبو منتخبنا مرزوق الرشيدي وخالد 
العتيبي وعبداهلل البحراني من خالل تقدمي مباراة كبيرة اشعلت 
اجلماهير. وقال رئيس الوفد اس���ماعيل الس���عدي في تصريح ل� 
»كونا« ان هذا الفوز يعتبر اجنازا كبيرا يحسب لالشبال حيث مت 
اعداد هذا الفريق للبطوالت املس���تقبلية من قبل جلنة املنتخبات 

في احتاد الطاولة.

البحرين يستعد لمواجهة الصين
المنامة ـ ناصر محمد

يواصل املنتخب البحريني لكرة القدم استعداداته حتت اشراف 
املدرب النمساوي هيكر س���بيرغر حلني موعد السفر الى الصني 
ملالقاة منتخبها في مباراة ودية يوم 11 اغسطس اجلاري، ويسعى 
املدرب الس���تقدام اكبر عدد من الالعبني احملترفني للمشاركة في 
هذه املباراة وذلك ضمن 22 العبا سيغادرون الى الصني وقد لعب 
الفريق امس مباراة ودية مع احملرق، وقد وصل امس عبداهلل فتاي 
العب نيوشاتل السويسري فيما تقرر غياب زميله في نفس النادي 
عبداهلل عمر، كما شارك في املران االخير حسني بابا احملترف في 
صفوف الوحدة الس���عودي وس���يد عدنان العب اخلور القطري، 
ومن املنتظر وصول فوزي عايش )السيلية القطري( فيما التزال 
االمور غامضة بالنسبة الى سلمان عيسى العربي القطري ومحمد 
حسني )ام صالل( الذي اليزال في معسكر فريقه بهولندا، وسيغيب 

جيسى جون لعدم موافقة ناديه.
وتأتي هذه املباراة ضمن سلسلة مباريات اتفق احتاد كرة القدم 
بشأنها ومنها لقاء قطر بالدوحة 3 سبتمبر ومع االردن في عمان 
ويستعد املنتخب البحريني للمش���اركات القادمة واهمها بطولة 
غرب آسيا في االردن خالل سبتمبر وبطولة كأس اخلليج العربي 

20 باليمن، وكأس االمم اآلسيوية بالدوحة يناير 2011.
من جهة اخرى فقد حدد احتاد كرة القدم مواعيد فترتي التسجيل 
االولى والثانية لالعبني احملليني واحملترفني حيث حدد 24 سبتمبر 
املوعد االخير للمرحلة االولى لفرق الدرجتني االولى والثانية فيما 
حدد االول من مارس اخر موعد للمرحلة الثانية، ومن املنتظر ان 
يعقد االحتاد اجتماعا برئاسة الشيخ سلمان بن ابراهيم اخلليفة 
خ���الل االيام القادمة وذلك ملناقش���ة العديد م���ن االمور اخلاصة 
باالنشطة احمللية واملشاركات اخلارجية ومناقشة االستقالة التي 

تقدم بها االمني العام لالحتاد احمد جاسم محمد.

استقبال خاص ألبوتريكة في الجزائر
يعتزم نادي ش���بيبة القبائل اجلزائري، تخصيص اس���تقبال 
حار لنجم وس���ط األهلي ومنتخب مصر محمد أبوتريكة، حينما 
يحل األخير ضيفا على الشبيبة في اللقاء الذي يجمع بينهما يوم 
ال�15 من اجلاري، ضمن مباريات اجلولة الثالثة باملجموعة الثانية 
لبطولة دوري أبطال افريقيا. وقالت صحيفة »لو بويتير« اجلزائرية 
في نس���ختها بالفرنسية: إن محمد شريف حناشي � رئيس نادي 
الش���بيبة � يسعى بقوة لتنظيم استقبال حار لنجم وسط األهلي 
واملنتخب املصري محمد أبو تريكة، نظرا للشعبية الكبيرة التي 
يتمتع بها الالعب في األوساط اجلزائرية، حتى في ظل األزمة التي 

نشأت بني مصر واجلزائر وانتهت مؤخرا.

الثاقب يكّرم موظفي »الفنية« في الهيئة
كرم نائب املدير العام للشؤون الفنية يوسف الثاقب موظفي 
قطاع الشؤون الفنية. وقال الثاقب ان هذا التكرمي يأتي تقديرا ملا 
بذله موظفو القطاع خالل الفترة املاضية من جهد لتحسني األداء 
ورفع درجة الكفاءة وملا يقومون به من نشاط متواصل لتحقيق 
أهداف ومهام القطاع الفني بالهيئة والعمل على تالفي أي اش���ياء 
قد حتول دون تنفيذ اخلطة املرسومة واملشاركة في تنفيذ خطة 

التنمية للدولة.

طالء شوارع عدن وتجنيد شبان 
لتأمين »خليجي 20«

تتواصل ف���ي العاصمة اليمنية عدن عملي���ة طالء الواجهات 
الرئيسية للشوارع استعدادا الستقبال بطولة كأس اخلليج العربي 
لكرة القدم في نس���ختها العشرين، في حني اعلن عن جتنيد 500 
شاب للمشاركة الحقا في جوانب تأمني منافسات بطولة خليجي 
عشرين في نهاية العام احلالي. وقبل أسابيع على حفل سحب قرعة 
»خليجي 20« في عدن، تتواصل مراحل مشروع طالء واعادة تأهيل 
ورسم جداريات نحو 2500 متر مربع وإعادة تأهيل واجهات الشوارع 

مبساحة 200 ألف متر مربع بتكلفة 187 مليون ريال ميني.
ومتت االستعانة بعدد من الفنانني التشكيليني لوضع ملساتهم 
الفنية على اللوحات اجلدارية. وفي س���ياق متصل، ذكرت وزارة 
الداخلية اليمنية انها جندت 500 شاب من خريجي الثانوية العامة 
وأحلقتهم باملركز التدريبي العام في محافظة ذمار إلعدادهم لتولي 

مهام تأمني انشطة خليجي عشرين املقبلة.

األهلي يقاضي مخترع »فانوس أبوتريكة«
تعتزم ادارة النادي االهلي مقاضاة رجل اعمال مصري وشركة 
صينية بعد استيراد االول منها مجموعة من فوانيس رمضان وحقق 
مكاسب وصلت الى عشرة ماليني جنيه مستغال شعبية جنم الفريق 
محمد ابوتريكة. وذكرت تقارير صحافية مصرية ان رجل االعمال 
املصري قد اتفق مع احدى الشركات الصينية لعمل فوانيس رمضان 
على هيئة وصورة ابوتريكة وحتمل اغنيتني. ويبحث عدلي القيعي 
مدير جلنة التعاقدات في االهلي عن اسم الشركة الصينية وسجلها 
التجاري ملقاضاتها واحلصول على تعويض كبير وذلك حس���بما 
ذكرت بعض وسائل االعالم املصرية. املثير ان الالعب رفض مقاضاة 
رجل االعمال واكتفى بأنه س���عيد بتواجده بني االطفال السعادهم 
خالل الشهر املبارك، متمنيا ان يكون مصدر سعادة للجميع خالل 

الشهر الكرمي حلصد املزيد من احلسنات.

جريتس: نصحت الدعيع باالعتزال
اكد البلجيكي ايريك جريتس مدرب فريق الهالل السعودي لكرة 
القدم انه نصح محمد الدعي���ع حارس الفريق املعتزل بأن مكانه 
سيكون املوسم املقبل على مقاعد البدالء ما أجبر األخير على اعالن 
اعتزاله قبل بداية املعسكر االعدادي. وقال جريتس � في تصريحات 
لقناة »العربية« � انه اعلن للدعيع أن حراس���ة املرمى ستكون من 
نصيب حسن العتيبي الذي ينوي االعتماد عليه بشكل أساسي في 
املوسم اجلديد، مضيفا »نصحته بأن يعتزل حفاظا على تاريخه 

الكبير، النه من املسيء ان يختمه احتياطيا«.

حظي أبطال الكويت للمبارزة باس����تقبال 
رائع بعد عودتهم من السعودية متوجني بلقب 
البطولة اخلليجية الثالثة لألشبال والناشئني 
وباملركز األول بجدارة محققني ثماني ميداليات 
ذهبية وأربع فضيات وثالث برونزيات مبجموع 

15 ميدالية.
وكان في اس����تقبال الوفد مدير عام الهيئة 
العامة للشباب والرياضة باإلنابة عصام جعفر 
وأمني صندوق اللجنة األوملبية علي يوس����ف 
وأمني س����ر عام االحتاد حامد الشمري ونائب 
مدير العالقات العامة في الهيئة بشار الكندري 

وعدد كبير من أهالي الالعبني، حيث مت تطويق 
أعن����اق األبطال بالورود حلظة وصولهم قاعة 
التشريفات وس����ط فرحة كبيرة بهذا االجناز 

الرائع.
وقد ترأس الوفد شاكر سناسيري وتكون من 
املدربني كاظم مال اهلل ومدرب السابر عبدالكرمي 
الشمالن والروسيني اندريه لاليبيه وسيرجي 

للفلوريه وأكثر من 15 العبا.
وأكد مدير عام الهيئة باإلنابة عصام جعفر 
ان ابطال املبارزة حققوا اجنازا كبيرا وحافظوا 
على السجل الذهبي للعبة، واأللعاب الفردية 

التي حتقق دائما االنتصارات في كل بطولة ما 
يعني ان الرياضة الكويتية بخير وليست كرة 
ق����دم فقط، فهناك أبطال يجب اال يهضم حقهم 
جنحوا في الس����يطرة والتربع على منصات 
التتويج باقتدار، والدليل ما سطره ابطال املبارزة 
في البطولة اخلليجية وتسجيلهم هذا الكم من 

امليداليات وانتزاعهم املركز األول بجدارة.
وم����ن جهته، أه����دى رئيس الوفد ش����اكر 
سناسيري هذا االجناز الى القيادة السياسية 
والش����عب الكويتي وإلى القائمني على شؤون 

هيئة الشباب والرياضة.

تعاقدات ومستحقات الالعبين بلغت أكثر من 170 مليون جنيه

الحرس مع الزمالك في انطالق الدوري المصري
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

الدوري  اليوم قطار  ينطلق 
املصري املمتاز للموسم اجلديد 
2010 � 2011 في محطته االولى 
باالسبوع االول للمسابقة، حيث 
يبدأ بثالث مواجهات من الوزن 
الثقي���ل يلتق���ي خاللها حرس 
احلدود مع الزمالك في السابعة 
التوقيت  والربع مس���اء، وفي 
نفس���ه يلتقي وادي دجلة مع 
العرب، بينما يلتقي  املقاولون 
االنتاج احلربي مع سموحة في 

التاسعة والنصف مساء.
في حني تستكمل منافسات 
االسبوع غدا باملباريات اخلمس 
املتبقية، والت���ي جتمع االهلي 
مع احتاد الش���رطة وبتروجت 
مع االس���ماعيلي واملصري مع 
طالئع اجليش وانبي مع اجلونة 
واالحتاد الس���كندري مع مصر 
املقاصة. وتأتي انطالقة الدوري 
هذا املوس���م حتت مظلة مالية 
تخط���ت 86 مليون جنيه قيمة 
تعاقدات الالعب���ني، الى جانب 
مستحقات اخرى لالعبني تقترب 
من 86 مليون جنيه اخرى، وهي 
االكبر منذ انطالقة الدوري في 

.1948
فعل���ى ملع���ب »املك���س« 
باالس���كندرية سيكون موعدنا 
مع ضربة البداية، التي سيكون 
طرفاها حرس احلدود والزمالك، 
لكونهم���ا من الف���رق الكبيرة 
التي تسعى للفوز بالبطوالت 
وحصد االلق���اب، فالزمالك هو 

القطب الثان���ي للكرة املصرية 
مع النادي االهلي، من حيث عدد 
البط���والت التي حققها الفريق 
الرغم من غيابه  االبيض، على 
على مدار السنوات الست املاضية 
عن منص���ة التتويج في جميع 
البطوالت سواء احمللية املتمثلة 
في بطولتي الدوري العام وكأس 

مص���ر او القاري���ة املتمثلة في 
بطولتي دوري االندية االفريقي 
او كأس الكونفيدرالية، باستثناء 
لل���كأس حققها  بطولة واحدة 
االبي���ض حتت قي���ادة املدرب 

الوطني محمد حلمي.
وعل���ى ملعب »عثمان احمد 
عثم���ان« باجلب���ل االخض���ر، 

يستضيف وادي دجلة صاحب 
االرض في لقاء اليوم املقاولون 

العرب.
وعل���ى ملعب »الس���الم«، 
يستضيف االنتاج احلربي فريق 
سموحة الصاعد حديثا للدوري 
املمتاز، في لقاء البحث عن اثبات 

الذات.

الزمالك يصطدم بحرس احلدود في بداية مشواره بالدوري

عودة وفد المبارزة متوجاً بلقب الـ»خليجية«


