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)محمد ماهر(الشيخ سلمان احلمود ودعيج العتيبي يتوسطان املستقبلني في املطار الشيخ سلمان احلمود يتوج بالزهور من أحد املهنئني

جانب من تتويج أبطال الكويت

منتخب اإلسكواش برفقة املدير الفني ناصر زهران

العبو مصر أثناء اعتدائهم على حكم املباراة علي صباغ

ذهبية الكرة المدرسية عراقية على حساب مصر 

بيروت ـ ناجي شربل
أحرز العراق ذهبية مسابقة كرة القدم 
بفوزه على مصر حامل���ة اللقب 2-1 في 
املباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب 
صيدا البلدي، ف���ي اليوم قبل األخير من 
دورة األلعاب الرياضية العربية املدرسية 
ال� 18 التي يستضيفها لبنان من 25 يوليو 

املاضي. 
سجل للعراق علي ذياب في الدقيقتني 46 

و48 وملصر أحمد علي في الدقيقة 85.
قاد املباراة احلكم الدولي اللبناني علي 

صباغ وعاونه زياد مهاجر وأحمد قواص 
ووارطان ماتوس���يان حكما رابعا، وطرد 
احلكم الالعبني املصريني محمود عبد العاطي 

)50( ومؤمن بدوي )95(.
وعقب انتهاء املباراة تهجم العبو املنتخب 
املصري وجهازه الفني على حكام املباراة، 
وحاولوا النيل منهم، فحاول احلكام الفرار 
حلني دخول عناصر قوى األمن الداخلي الى 
ارض امللعب وصدهم، ليبدأ املصريون بعد 

ذلك اشكاال مع الالعبني العراقيني.
وعلى ملعب بي���روت البلدي، أحرزت 

السعودية امليدالية البرونزية بفوزها على 
السودان 3-1 )الشوط األول 0-2(.

كذلك أحرز العراق برونزية كرة السلة 
للذكور بفوزه على السعودية 66–48.

قاد املباراة احلكمان الدوليان السوري 
جمال الترك واللبناني ربيع املصري. 

البرونزية  امليدالية  وأحرزت اجلزائر 
لإلناث بعد فوزها على سورية 44-35 في 
مباراة حتديد املركز الثالث التي أقيمت في 
قاعة بيار اجلميل مبدينة كميل ش���معون 

الرياضية.

القحطاني وراء اعتناق الفودري يشيد بالهيئة
طبيب الهالل اإلسالم

خالص العزاء

أشاد أمني السر العام في النادي 
الش���راع  البح���ري ورئيس جلنة 
الفودري  والتجديف والكاياك خالد 
بالدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة 
للشباب والرياضة لتمكني منتخب 
الشراع من املش���اركة في املهرجان 
البحري الدولي الثالث ملدينة الرباط 
الذي نظمه النادي البحري لشاطئ 
الرباط في إط���ار احتفاالت املغرب 
بالذكرى احلادية عشرة لتولي امللك 

محمد السادس مقاليد العرش.
وذكر الفودري أن مشاركة املنتخب 
كانت مهمة في ظل مشاركة عدد كبير 
من املنتخبات العربية ومنها البحرين 
وقط���ر واملغرب ومص���ر واجلزائر 
وتونس ولبنان وليبيا واألجنبية 
ومنها فرنس���ا وأملاني���ا وإيطاليا، 
وإن وج���ود الكويت في هذا احملفل 
الرياضي كان له نتائجه وانعكاساته 

اإليجابية.

الرياض � إم.بي.سي.نت: أشهر 
طبيب ن����ادي الهالل الس����عودي 
الس����ابق البلجيكي كارل ويليام 
اسالمه وذلك عن قناعة تامة بعد 
الدين االسالمي  معرفته بتعاليم 
وذلك بعد ان الحظ مدى السماحة 
التي دائم����ا ما يظهر عليها العبو 

الهالل السعودي.
واكدت صحيف����ة »اجلزيرة« 
البلجيكي  الطبيب  ان  السعودية 
توجه الى مكتب الدعوة وتوعية 
اجلاليات، حيث نطق الشهادتني 
واختار فيصل اسما جديدا ورسميا 

له بديال لكارل.
وفور اش����هار طبي����ب الهالل 
اسالمه، قال ان الدافع الرئيسي وراء 
اش����هاره لالسالم هو سماحة هذا 
الدين، وقد شاهد تواضع املسلمني 
وتعامله����م فيما بينهم، كما انه ال 
يوجد فرق بني الغن����ي والفقير، 
وه����ذا الدين يرف����ض العنصرية 
بكل اش����كالها. واضاف ان ياسر 
القحطاني وراء اشهاره االسالم، 
وذلك عندما توجها معا الى مدينة 
ليون الفرنسية حيث كان يخضع 
خاللها للكشف على اصابته االخيرة 
في الكتف، واثناء العودة للسعودية 
تطرقا الى احلديث عن تعاليم الدين 
االس����المي وشرح له محاسن هذا 

الدين وسماحته.

الرياضي بخالص  القس����م  يتقدم 
العزاء ال����ى الزميل عدنان الس����يد � 
الرياض��ي  القس��م  سكرتير حتري��ر 
ب����� »الوطن« لوفاة عم����ه. تغمد اهلل 
الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه 
الصبر والس����لوان. )إنا هلل وإنا إليه 

راجعون(.

اليوسف يرعى بطولة المعاقين

النصر يستأنف تدريباته بالقاهرة

اليرموك يحدد مبارياته الودية

سحب قرعة »السلة العربية« اليوم

مظفر إلى االتفاق السعودي

يس����تعد نادي املعاقني لتنظيم الدورة اخلامس����ة الرمضانية باسم 
املرحوم الش����يخ يوسف الس����عود برعاية الش����يخ خالد اليوسف في 
الصالة الرياضية بالنادي، وتشمل ألعاب كرة السلة والطاولة وسالح 
املبارزة والطائرة جلوس والس����باحة ورفع االثقال مبشاركة اكثر من 

100 العب والعبة.
واشار امني السر العام للنادي شافي الهاجري الى ان البطولة حتظى 
بدعم واهتمام الشيخة بيبي اليوسف الستمرارها للمرة اخلامسة على 
التوالي بنجاح كبير س����نويا اضافة الى انها حتمل اسم الشيخ يوسف 
الس����عود الذي اعطى وقدم الكثير في املجاالت االنس����انية والرياضية 
في املجتمع الكويتي. وقال الهاجري انه س����تقام كذلك على هامش هذه 
البطولة دورة في كرة القدم لالصحاء مبش����اركة فرق من داخل النادي 
وخارج����ه، حيث يتم حاليا حصر عدد الف����رق متهيدا الصدار اجلدول 

اخلاص بالبطولة الكروية االولى لالصحاء.
واوضح الهاجري ان بطولة الشيخ يوسف السعود تدخل ضمن اجندة 

البطوالت املهمة بالنادي التي يحرص على اقامتها وتنظيمها سنويا.
وثمن الهاجري جهود الشيخ خالد اليوسف، متمنيا له موفور الصحة 

والعافية وان يعود الى ارض الوطن ساملا معافى.

يس���تأنف النصر تدريباته مبعس���كره املغلق الذي
يقيمه مبدينة  6 أكتوبر، وذلك ضمن برنامجه اإلعدادي 
للموسم اجلديد. وكان العنابي قد فاز في مباراته الودية 
الس���ابقة على اخلليج اإلماراتي بهدف، س���جله املتألق 

بندر العجمي.
من جانبه أكد مدير الفريق محمد العدواني ان التجربة 
الثانية كانت مفيدة للغاية خاصة ان املدير الفني البرازيلي 
أش���رك معظم الالعبني املوجودين بالبعثة في املباراة، 

لالطمئنان على حاالتهم الفنية واملهارية والبدنية.

مبارك الخالدي
قدم مدرب اليرموك الروماني كاراسي ومساعده علي 
النمش خطة اعداد الفريق للموسم احلالي بعد ان حددا عدد 
املباريات الودية التي سيخوضها الفريق وأسماء الفرق 
التي سيلتقيها، فبعد مباراة أمس مع الشباب سيخوض 
اليرموك ثاني مبارياته مع اجلهراء 8 اجلاري على ستاد 
العيار وفي 10 منه يلتقي مع الساحل على ملعب األخير. 
وقد فضل كاراسي ان تكون أقوى مواجهاته هي األخيرة 
مع العربي 15 الشهر اجلاري على ستاد صباح السالم. 
ويحاول اليرموك االستعداد بصورة جيدة قبل الدخول 
في منافسات دوري الدرجة األولى الذي يحاول اخلروج 

منه ألكثر من 3 سنوات.

تسحب في الواحدة ظهر اليوم في العاصمة اللبنانية
بيروت قرعة البطولة العربية ال� 20 للمنتخبات في 
كرة الس���لة والتي من املزمع إقامتها خالل الفترة من 14 
حتى 25 سبتمبر املقبل ويش���ارك فيها 13 منتخبا الى 

جانب منتخبنا.
هذا ويستعد منتخبنا الوطني للمشاركة في البطولة 
محليا، حيث ستنطلق تدريباته بعد غد األحد في صالة 

ثانوية حمد الرجيب في منطقة كيفان.

جنحت ش���ركة هاتريك الرياضية في إمتام مفاوضات ضم جنم 
منتخب سلطنة عمان حسن مظفر لصفوف فريق االتفاق السعودي، 
وقد مت توقي���ع العقد في الكويت في مقر الش���ركة بحضور املدير 
العام لش���ركة عبداهلل احلمدان واملدير التنفيذي للشركة محمد بن 
حسني وكذلك تواجد مدير العالقات الدولية علي آتش، باإلضافة الى 

السكرتير العام لنادي االتفاق السعودي.
وقد عبر مظفر عن س���عادته لالنضم���ام لالتفاق كونه من فرق 
النخبة في دوري احملترفني الس���عودي، متمنيا املساهمة في حصد 

األلقاب للفريق، وان ينال رضا جماهيره الغفيرة.

ناشئو السباحة يخطفون األضواء في »الخليجية«
»اإلسكواش« يفشل في التأهل ببطولة العالم

بعد الخسارة المفاجئة أمام هولندا

اقتربت الكويت من االحتفاظ بلقب مرحلة الناشئني 
للسباحة في بطولة اخلليج العشرين لأللعاب املائية 

مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
ويأتي ذلك بع����د أن رفعت غلتها من امليداليات 
في ختام منافس����ات اليوم الثاني للبطولة لتصل 
إل����ى 31 ميدالية ملونة من����ه 19 ميدالية ذهبية و9 
فضية و3 برونزية ليوس����ع أبطال الكويت الفارق 
عن أقرب منافسيهم وهم سباحو اإلمارات الذين بلغ 
رصيدهم ثماني ميداليات منها ميداليتان ذهبيتان 

وثالث فضة ومثلهما برونز.
وحلت في الترتيب الثالث السعودية مبجموع 15 

ميدالية واحدة ذهب وثماني فضة وست برونز.
وجاءت في املركز الرابع البحرين بذهبية واحدة 
وأربع برونزيات ثم قطر في املركز اخلامس بثالث 

ميداليات فضية وست برونزية.
وشهد اليوم الثاني للبطولة تسجيل ثالثة أرقام 
قياسية سجلها سباحو الكويت، فقد سجل سلمان 
ابراهيم قلي رقما قياس����يا جديدا في س����باق 100م 
فراشة ملرحلة 15 � 17 سنة بزمن قدره 56.06 ثانية 
ناسخا الرقم السابق ملواطنه داود اخلليفي 57.49 

ثانية.

وسجل شعيب الثويني رقما قياسيا في سباحة 
100م ظهر )13 � 14 سنة( بزمن 59.12 ثانية ناسخا 
الرقم السابق الذي كان يحمله مواطنه السباح طالل 

ناصر احلساوي 1.04.18 دقيقة.
كما سجل أحمد الشطي رقما قياسيا في سباحة 
800م ح����رة ملرحلة )15 � 17 س����نة( بزمن 8.35.42 
دقيقة والرقم كان مسجال باسم مواطنه نواف علي 

الوزان بزمن 8.37.65 دقيقة.
وتألق س����باحو الكويت من الناشئني في اليوم 
الثاني للبطولة، وكان الالفت أن حصدت الكويت في 
هذا اليوم عشر ميداليات ذهبية من أصل 12 سباقا 
حيث ذهبت ذهبية واحدة إلى السعودية واألخرى 
إلى االمارت، كما حصد أبطالنا في هذا اليوم )الثاني( 

خمس ميداليات فضية وواحدة برونزية.
من جانبه، قال البطل س����لمان قل����ي ان الفوز 
بالذهبي����ة أمر رائع لكن األفض����ل منه هو حتطيم 
الرقم القياسي السابق والذي كان أيضا مسجال باسم 
بطل كويتي ما يثبت أن رياضة السباحة تسير في 
االجتاه الصحيح، مش����يرا الى أن بطوالت اخلليج 
تعتبر نقطة البداية النطالقة حقيقية نحو األلقاب 

اآلسيوية والدولية.

حامد العمران
فشل منتخب شباب االسكواش في التأهل إلى 
دور ال� 16 في بطولة العالم التي تقام في األكوادور 
بعد اخلسارة املفاجئة أمام هولندا 2 � 1 حيث خسر 
في اللقاء االول حسن تقي من الهولندي ركي بندير 
1 � 3، ليلعب يوسف نزار اللقاء الثاني أمام مارس 
تيريس ويتألق ويعيد األمل الى الكويت بعد فوزه 
3 � 1، لتصبح املباراة االخيرة التي خاضها ناصر 
الراشد أمام الالعب فاندر هي الفاصلة والتي حتدد 
مصير الفريق املتأهل وكانت مثيره للغاية حيث 
استطاع الراشد ان يحول تأخره بشوطني الى تعادل 
2 � 2 ليلعب الش���وط األخير والفاصل ويخسره 
11 � 9 لتذه���ب بطاقة التأهل الثانية الى املنتخب 
الپولن���دي الذي صاحب املنتخب االجنليزي الى 
الدور الثاني ليكتفي األزرق باللعب على املراكز 

من ال� 17 الى 24.
وكان املنتخب قد لعب امس في وقت متأخر مع 
منتخب جنوب أفريقيا وفي حال فوزه سيلعب 
مع الفائز من لق���اء البرازيل مع اليابان لتحديد 
املراكز من 17 الى 20 أما في حال خسارته فسيلعب 
على حتديد املراكز من 21 إلى 24. وميثل املنتخب 
الوطني في البطولة الالعبون يوسف نزار, ناصر 
الراشد, عقيل أشكناني, حسن تقي, يوسف الغريب 
وحسن عبداجلادر ويرافق الفريق املدير الفني في 

االحتاد ناصر زهران.
يذكر ان املنتخبات التي تأهلت للدور الثاني 
هي: مصر, فرنسا, الهند, كندا, نيوزلندا, اجنلترا, 
أملانيا وباكستان ويعتبر املنتخب املصري املرشح 
األول للبطول���ة بعد احت���كار الالعبني املصريني 

املراكز ال� 3 األولى في الفردي.

الحمود: فوزي بالمنصب الدولي جاء بفضل سياسة صاحب السمو

عبداهلل العنزي
أهدى رئيس نادي الرماية ونائب رئيس 
االحتاد الدولي للرماية الشيخ سلمان احلمود 
فوزه مبنصب نائب رئيس االحتاد الدولي 
للرماية مؤخرا الى صاحب الس����مو األمير 
وس����مو ولي العهد كونهما الداعم الرئيسي 
للرياضة الكويتية، مشيرا الى ان هذا االجناز 
والفوز الكاس����ح باملنصب املهم جاء بفضل 
الديبلوماسية الكويتية في السياسة اخلارجية 

التي يعتبر داعمها صاحب السمو األمير.
وأكد احلمود بعد عودته الى البالد أول من 

أمس بعد فوزه باملنصب برفقة نائب رئيس 
نادي الرماية ورئيس االحتاد العربي دعيج 
العتيبي الذي فاز بعضوية مجلس اإلدارة في 
االحتاد الدولي للعبة ان هذا املنصب الرياضي 
املهم ما هو إال داعم قوي للرياضة الكويتية 
ودليل آخر على ان الشخصيات الرياضية 
الكويتية حتظى بثقة كبيرة لدى املنظمات 
الدولية، فاملهمة ل����م تنته باحلصول على 
املنصب بل على العكس بدأت اآلن وسنسعى 
خالل الفترة املقبلة الى تقدمي أفضل اإلمكانيات 

بهدف تقدم وتطوير اللعبة.

وبنينّ احلمود ان الدعم الكبير الذي القاه 
خالل االنتخابات من اغلب االحتادات العاملية 
والعربية واآلسيوية سيجعل املهمة املقبلة 
صعبة للغاية فنحن نسعى الى تطوير اللعبة 
وإعطاء انطباع لكل من صوت لنا او لم يصوت 

باألعمال واخلطط التي سنقوم بها.
ووجه احلمود الشكر الى كل من سانده 
ودعمه وخصوصا رئيس احلرس الوطني 
سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل االحمد ورئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ ناصر احملمد ورئيس 

مجلس األمة جاسم اخلرافي ورئيس املجلس 
األوملبي اآلسيوي الشيخ أحمد الفهد والهيئة 
العامة للش����باب والرياضة وكل من دعمه 

وسانده من داخل وخارج الكويت.
م����ن جهته، قال دعي����ج العتيبي ان هذا 
االجناز بتب����وؤ مناصب رفيعة في االحتاد 
الدولي للرماية م����ا كان ليحدث لوال الدعم 
الكبير الذي نلقاه من صاحب السمو االمير 
وسمو ولي العهد واحلكومة، فالفضل األول 
يعود لهم في نيلن����ا لثقة اغلب االحتادات 

العاملية.

وبني العتيبي ان رياضة الرماية تستقطب 
العديد من الش����باب وان اللعبة في ازدهار 
وس����تتقدم بقوة في الفترة املقبلة، متمنيا 
ان يوفق هو والش����يخ سلمان احلمود في 

خدمة الكويت.
وكان في اس����تقبال احلم����ود عدد كبير 
يتقدمهم نائب املدير الع����ام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة عصام جعفر، وأعضاء 
مجل����س ادارة ن����ادي الرماي����ة وع����دد من 

الرياضيني.
وهنأت الهيئة العامة للشباب والرياضة 

ممثلة في مديرها العام بالوكالة عصام جعفر 
باسمه ونيابة عن جميع املسؤولني والعاملني 
في الهيئة العامة بفوز الشيخ سلمان احلمود 
باملنصب وم.دعي����ج العتيبي، متمنيا لهما 
النجاح في عملهما بعد نيلهما ثقة اجلمعية 
العمومية في االنتخابات التي جرت أخيرا 
في أملانيا. ونقل جعفر حتيات رئيس مجلس 
اإلدارة د.فؤاد الفالح للشيخ سلمان والعتيبي، 
مشيرا الى ان الكويت حصلت على منصبني 
مهمني ما يؤك����د جناح وقدرة أبناء الكويت 

على إثبات الوجود.

أكد أن انتخابه نائب رئيس االتحاد الدولي للرماية داعم قوي للرياضة الكويتية


