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رمضانيةدورات

سحب قرعة »الروضان« اليوم

باب »المهندسين« مفتوح

سحب قرعة الزلزلة

إقفال باب التسجيل في »الكندري«

بطولة لـ »نقابة الكويتية«

حتت رعاية النائب د.يوس���ف الزلزلة أجريت قرعة 
بطولة الزلزلة الرمضانية الثامنة للمباريات مبشاركة 
32 فريقا. وحتدث رئيس اللجنة املنظمة حسني الزلزلة 
معبرا عن مدى س���عادته لقيام مثل هذه الدورات التي 
تس���عى نحو التواصل والتراب���ط االجتماعي بني أبناء 
املجتمع. وأكد الزلزلة ضرورة االلتزام بالروح الرياضية 

واألخالق السامية واملنافسة الشريفة.
من جانب آخر، ع���ّدد رئيس اللجنة االعالمية محمد 
الزلزلة بعض القوانني التي يجب على الفرق املش���اركة 
االلتزام بها، وكان من أبرزها ضرورة االلتزام باملواعيد 

احملددة للمباريات وعدم التأخر في احلضور.
هذا وستنطلق املباريات يوم اجلمعة الثالث من رمضان 

ومتنى للفرق املشاركة التوفيق والنجاح.

اللجنة املنظمة  أقفلت 
ل���دورة جاس���م الكندري 
الرمضاني���ة والتي تقام 
حتت رعاية رئيس مجلس 
ال���وزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك 
أبواب التسجيل للدورة وقد 
أعلن املس���ؤول اإلعالمي 
الفارسي  للدورة ياس���ني 
ان عدد الفرق التي تقدمت 
بالتسجيل للدورة جتاوزت 

ال� 200 فريق وسيتم عمل 
القرعة الختيار 32 فريقا 
حيث ان البطولة ستكون 
بنظ���ام الذه���اب واإلياب 
للتصفيات األولى وخروج 
املغلوب ل���دور ال� 16 وما 

بعد.
وقد شهد التسجيل في 
الدورة إقب���اال كبيرا فاق 
التوقعات حتى آخر حلظة 

إلغالق باب التسجيل.

الش���يخ طالل  برعاية 
الفهد رئي���س احتاد كرة 
الق���دم تنطلق منافس���ات 
العاملني  بطول���ة نقاب���ة 
مبؤسسة اخلطوط الكويتية 
التابع���ة لها  والش���ركات 
الرمضانية اخلامسة لكرة 
ق���دم الصاالت مس���اء 18 
اغسطس اجلاري وكان قد 

مت فتح باب التسجيل في 
بداية الشهر اجلاري ويغلق 
مساء يوم اخلميس املقبل 
وس���تجرى مراسم اجراء 
القرعة وتوزيع الفرق على 
املجموعات مساء يوم االثنني 
15 أغسطس اجلاري مبقر 
العاملني باخلطوط  نقابة 
الكويتية مبنطقة الشعب.

دعا املنسق العام للجنة 
املنظم���ة ل���دورة جمعية 
الرمضاني���ة  املهندس���ني 
الرابعة فواز الفضلي جميع 
منتسبي اجلمعية وطلبة 
كلية الهندس���ة والبترول 
للتس���جيل ف���ي البطولة 
الرمضانية التي تقام هذا 
املوس���م بنظام مختلف، 
حيث ال يسمح مبشاركة أقل 
من 5 مهندسني أو 5 طلبة 
من كلية الهندسة باإلضافة 
إلى 3 مساعدي مهندس، ما 
يعني أنه ال يوجد شخص 
من خارج اجلمعية، مشيرا 
الى أن هذا القرار جاء بعد 
دراسة متأنية، ألن الغرض 

الهندسة  أبناء  منها جمع 
في م���كان واح���د ودورة 
واحدة من اجل االحتكاك 
فيما بينهم، وكذلك إلزالة 
الضغط احلاصل لهم جراء 

العمل اليومي.

في خطوة فريدة من نوعها 
قررت اللجن����ة املنظمة لدورة 
املرح����وم عب����داهلل مش����اري 
الروضان الرمضانية في نسختها 
ال� 31 حتويل املؤمتر الصحافي 
للدورة الذي سيعقد في الثامنة 
من مساء اليوم بفندق كوستا 
ديل سول الى احتفال رياضي 
سيشهد س����حب قرعة الدورة 
وسط تواجد نخبة من جنوم 
الرياضة. كما س����ينقل املؤمتر 
القرعة على  ومراسم س����حب 

الهواء مباش����رة عبر شاشة تلفزيون للوطن للمرة االولى 
في تاريخ الدورات الرمضانية بل والبطوالت احمللية الكبرى. 
وسيشارك في سحب القرعة جنوم الكرة الكويتية عبر 4 
أجيال متعاقبة وهم عبدالرحمن الدولة وجاس����م يعقوب 
وصالح احلساوي وبشار عبداهلل. كما ستعلن اللجنة املنظمة 
للدورة برئاسة خالد الروضان عن الكثير من املفاجآت من 
بينها الكشف عن قائمة الفرق األجنبية املشاركة الى جانب 
احملترفني اجلدد فضال عن مش����اهير الكرة العاملية الذين 
سيأتون كضيوف ش����رف للتواصل مع الدورة األشهر في 

املنطقة العربية والتي وصلت الى العاملية.
وسيقوم بعرض فقرات االحتفال الرياضي اليوم اإلعالمي 
القدير محمد املسند أحد العالمات املضيئة في تاريخ الدورة 
كما س����يتحدث ممثال شركتي ڤيڤا لالتصاالت وسامسوجن 
البابطني الرعاة املاسيني للدورة وشركاء النجاح في األعوام 

املاضية.
وتهدف اللجنة املنظمة م����ن وراء تلك التغييرات التي 
ستطرأ علي املؤمتر الصحافي اليوم التقارب أكثر مع عشاق 
الدورة ومنحهم فرصة متابعة تل����ك التفاصيل واألحداث 
املهم����ة التي متر بها دورتهم املفضلة وكذلك تعريفهم بكل 
التفاصيل اجلديدة واملثيرة واملتنوعة عن النسخة املقبلة 
ال����ى جانب اخلروج عن اإلطار التقلي����دي املتبع دائما في 

املؤمترات الصحافية ومراسم سحب القرعة.
وستعرض اللجنة املنظمة فيلما تسجيليا يشرح النظام 
اجلديد للدورة التي ستقام مبارياتها وفقا لنظام كأس العالم 

من خالل توزيع 40 فريقا مشاركا على 10 مجموعات.

خالد الروضان

فواز الفضلي

فهيد العجمي والشيخ نواف احلمد املبارك خالل االجتماع

حسام زبيبو وجورج بركات وسعود بن علي وجودت شاكر وطوني خوري خالل سحب القرعة

عبيد العصيمي يسلم الكأس ملشفي املطيري في بطولة سابقة

ناشئو الكويت اكتسحوا ألقاب البطولة الخليجية للسباحة
بمجموع 69 ميدالية منها 42 ذهبية وأربعة أرقام قياسية جديدة

حسني املسلم وحسني مقصيد وفايز التوحيد مع الالعبني املتوجني

أسدل الس���تار على مسابقات الناشئني 
للسباحة لبطولة اخلليج العشرين لاللعاب 
املائية لدول مجلس التعاون بتتويج الكويت 
رس���ميا بطال وبجدارة لهذه املرحلة التي 

شهدت سيطرة كويتية مطلقة.
فق���د متكن ابطال الكويت من حصد 69 
ميدالية ملونة منها 42 ميدالية ذهبية و19 
فضية و8 برونزي���ات. والالفت أن بطولة 
الناشئني اشتملت على 48 سباقا، لم يترك 
املنتخبات  القليل لس���باحي  إال  سباحونا 
االخرى. وحلت السعودية في املركز الثاني 
مبجم���وع 24 ميدالية: ذهبيتان و11 فضية 
ومثلها برونزية، والثالث االمارات مبجموع 
16 ميدالي���ة منها ذهبيت���ان و5 فضية و9 
برونزيات. والرابع قطر ب� 22 ميدالية واحدة 
ذهب و11فض���ة و10 برونزيات واخلامس 
البحرين مبجموع 9 ميداليات واحدة ذهب 

و2 فضة و6 برونزيات.
وشهد اليوم االخير تسجيل اربعة ارقام 
قياسية حققها ابناء الكويت من الناشئني 
فالرقم االول سجله السباح البطل يوسف 
العسكري في س���باق 200م فراشة ملرحلة 
)15-17 سنة( بزمن 2:05.61دقيقة ناسخا 
الرقم السابق الذي كان يحمله القطري احمد 

سلمون وزمنه 2:09.80 دقيقة.
اما الرقم الثاني فقد سجله السباح البطل 
شعيب الثويني في سباق 200م ظهر ملرحلة 
)13-14سنة( بزمن 2:10.42دقيقة ناسخا الرقم 
السابق باسم بطلنا طالل احلساوي وزمنه 

2:19.42 دقيقة. والرقم الثالث سجله منتخب 
الكويت 4×100م حرة ملرحلة )15-17سنة( 
بزمن 3:35.49 دقيقة والذي كان مسجال باسم 

الكويت ايضا وزمنه 3:35.73 دقيقة.
اما الرقم الرابع واالخير الذي س���جله 
ابطال الكويت في ختام املنافسات فقد سجله 
البطل احمد الشطي في 1500م حرة ملرحلة 
)15-17سنة( بزمن 16:19.62 دقيقة ناسخا 
الرقم السابق الذي كان يحمله بطلنا نواف 
الوزان وزمنه 16:27.98دقيقة. وبذلك يكون 
مجموع ما سجله ابطال الكويت من ارقام 
قياس���ية بلغ )13( رقما جديدا وهذا يؤكد 
احلالة الفنية العالية لسباحي الكويت من 
الناش���ئني الذين ميثل���ون امل الكويت في 

املستقبل.
من جهته قال البطل طالل احلساوي ان 
احلافز كان كبيرا لتحطيم الرقم الس���ابق 
بسبب الدعم الكبير الذي يجده السباحون 
من قبل االحتاد الذي وفر كل سبل النجاح 
من خالل املعسكرات املميزة وتوفير مدربني 
أكفاء وكذلك قوة املنافسة بني سباحي الكويت 
أنفسهم ترفع من مس���توى السباحني في 
البطوالت اخلليجية التي تكون دائما مبثابة 
نقطة انطالق لكل سباح للبطوالت القارية 
والدولية.وشكر احلس���اوي رئيس احتاد 
الس���باحة الش���يخ خالد البدر الذي يدعم 
اللعبة ماديا ومعنويا، ويتابع: الشكر أيضا 
للجماهي���ر الوفية التي تؤازر الالعبني في 

كل سباق.

العجمي: اجتماع مثمر للهوكي بالهند

أكد رئيس جلنة هوكي اجلليد 
العجمي اهمية استضافة  فهيد 
الكويت ل� »خليجي واحد« لهوكي 
اجلليد في مايو املاضي بعد ان 
مت ادراج البطول����ة ف����ي اجندة 
البح����ث والنقاش في االجتماع 
اآلسيوي الذي تستضيفه الهند 
للعبة ويختتم غدا بحضور امني 
السر الشيخ نواف احلمد املبارك 
باالضاف����ة الى ممثلي 14 احتادا 
قاريا لبحث سبل تطوير اللعبة 
الناشئة  ومس����اعدة االحتادات 
الكويتي  اللعبة كاالحت����اد  في 
الدولي في  املسجل في االحتاد 

العام املاضي،.
وقال العجمي في اتصال هاتفي 
من نيودله����ي ان االجتماع كان 

مثمرا وجرى في اجللسة االولى 
بحث بطول����ة »خليجي واحد« 
حيث اثنى املجتمعون بحضور 
ممثلني عن االحتاد الدولي على 
تنظيم الكويت للبطولة السيما 
املنسق العام في االحتاد الدولي 
ان  ديف كاميرون وق����ال ديف 
االس����رة الدولي����ة للعبة تثمن 
هذه اخلطوة للكويت. واضاف 
العجمي نقلت للمجتمعني حتيات 
رئيس اللجنة االوملبية الكويتية 
واملجل����س االوملبي اآلس����يوي 

الشيخ احمد الفهد للجميع.
واوضح العجمي ان البحث 
تناول ايضا س����بل مش����اركة 
الوطني للسيدات في  منتخبنا 

البطوالت اآلسيوية املقبلة.

»يد« العربي والفحيحيل تشاركان في »العربية«
حامد العمران

علمت »األنباء« ان فريقا العربي والفحيحيل لكرة اليد ينويان 
املش���اركة في البطولة العربية املقبلة ألبطال الدوري والكأس 
بعد تعذر املشاركة في البطولة اآلسيوية املقبلة املزمع إقامتها 
في نهاية س���بتمبر املقبل في العاصمة اللبنانية بيروت وذلك 
الستمرار اإليقاف الدولي على الكويت حيث ان البطوالت العربية 
واخلليجية ال يشرف عليها االحتاد الدولي للعبة وليست مدرجة 
في االجندة الدولية لذلك يسمح للدول املوقوفة دوليا باملشاركة 
في مثل هذه البطوالت وهذا م���ا دفع ادارتي اللعبة في العربي 
والفحيحيل لطلب املش���اركة في البطولة العربية املقبلة التي 

يستضيفها األهلي املصري لضمان وجود حافز عند الالعبني.
كما علمت »األنباء« ان العربي والفحيحيل راسال رسميا احتاد 
اليد لطلب منوذج التسجيل لكتابة طلب املشاركة الرسمية لالحتاد 
العربي قبل انتهاء فترة التسجيل ومخاطبة الهيئة لطلب امليزانية 
في حال موافقة االحتاد العربي على املشاركة علما بأن الفحيحيل 

بطل الدوري للموسم املاضي والعربي بطل الكأس.

 6 برونزيات للجودو
في البطولة العربية

اختتم منتخب اجلودو مشاركته 
ف����ي البطولة العربية العاش����رة 
للشباب التي اختتمت منافساتها في 
العاصمة اليمنية صنعاء بحصوله 

على ست ميداليات برونزية.
وقال أمني صندوق االحتاد بدر 
الش����راد ان امليداليات البرونزية 
حققها كل من يوسف دشتي وبحر 
املتروك ومبارك الصليلي وسلمان 
القطان ويوسف  يوسف ومحمد 
الس����الم، في ح����ني حصل احلكم 
الكويتي محمد أبوصخر على جائزة 

أفضل حكم في البطولة.

 »الطاولة للسيدات«
في بطولة البحرين

 
أصرت العب���ات منتخبنا لكرة 
الطاول���ة للس���يدات الالتي التقت 
معه���ن »كونا« على هامش بطولة 
كرة الطاول���ة العربية ال� 22 التي 
حتتضنها البحرين، على املشاركة 
على الرغم من قصر فترة االعداد التي 

لم تستغرق سوى أسبوعني.

الشيخ س����لمان احلمود نائب 
رئيس االحتاد الدولي ورئيس 
الكويتي واآلسيوي  االحتادين 
للرماية مسابقات البطولة الثالثة 
ملنتسبي أكادميية الشيخ سعد 
للرماية األوملبية في مسابقات 
)سكيت � تراب( لفئة العمومي 
والناشئني ورمايتي )البندقية 
واملسدس الهوائي( لفئة الرجال 
العمومي  والس����يدات لفئ����ات 
والناشئني والناشئات، وفي ختام 
املسابقات سيتم توزيع اجلوائز 
والهدايا املقدمة من النادي للرماة 
الفائزي����ن باملراكز  والراميات 

ال� 3 األولى في املسابقات.

األميركي ريتش مود جوشوا متكن 
من تسجيل 196 � 200. ومن جهة 
أخرى، قال عبيد العصيمي أمني 
السر العام بنادي الرماية ان الرماية 
ستبذل أقصى طاقاتها نحو توفير 
جميع س����بل الدعم ملواصلة هذه 
اإلجنازات لنيل حظوظ مشاركة 
رماتها األبطال في اوملبياد لندن 
2012 وان ما حتقق من نتائج يبشر 
بأن الرماة الكويتيني قريبون جدا 
من حجز بطاقات التأهل ألوملبياد 
لندن 2012. واستمرارية لتفعيل 
النش����اط الرياضي للمنتس����بني 
اجل����دد م����ن الرم����اة والراميات 
الرماية حتت رعاية  ينظم نادي 

حقق منتخبن����ا لرماية الدبل 
تراب املركز اخلامس واملكون من 
الديحاني ومشفي املطيري  فهيد 
وحمد العفاسي وذلك في بطولة 
العالم ال� 50 للرماية التي أقيمت 
منافس����اتها في مدين����ة ميونيخ 
بأملانيا من حتقيق املركز اخلامس 
بنتيجة 421 � 450 وشارك بالبطولة 
أكثر من 15 احت����اد رماية دوليا، 
وعلى هامش مسابقات الفردي التي 
شارك بها 160 راميا من أفضل رماة 
العالم في مس����ابقات الدبل تراب 
جاء البطل فهيد الديحاني باملركز 
العاشر حيث كانت نتائج الديحاني 
في اجل����والت ال� 3 األولى مقارنة 
بالرماة املش����اركني ممتازة إال ان 
التوفي����ق لم يحالفه وتؤهل هذه 
النتائج مقارنة بالبطوالت السابقة 
الرامي للفوز بأح����د املراكز ال� 3 
األولى ف����ي البطولة إال انه نظرا 
الرتفاع النتائج في هذه البطولة 
حيث انها أول بطولة لكأس العالم 
متنح الرم����اة ال� 3 األوائل بطاقة 
التأهل ألوملبياد لندن 2012 لذلك 
كان التنافس على أشده بني جميع 
املتسابقني وتعتبر هذه البطولة 
الت����ي يحطم فيه����ا الرقم الدولي 
لرماية الدبل تراب واملسجل حتت 
رقم 195 � 200 حي����ث ان الرامي 

 فضية للمزيني
بـ »الهند كم دوم«

حقق النادي البحري امليدالية 
الفضي����ة ف����ي بطول����ة العال����م 
اخلامس����ة للعبة »الهند كم دوم« 
التي استضافتها كوريا اجلنوبية 
مبشاركة دولية واسعة كان فيها 
منتخبنا الوحي����د من بني الفرق 
الفوز  اخلليجية املشاركة. وجاء 
من خالل الالعب املتألق بدر املزيني 
الذي حصل على امليدالية الفضية 
واك����د اعتزازه الكبي����ر مبا حققه 
للكويت ورفع اسمها وعلمها في 
منصة التتويج، مشيدا في الوقت 
نفسه بدور مدرب الفريق العاملي 
ماستر لي ومبشاركة زميليه في 
الفريق وهما غيس مرجي ويوسف 

غيس مرجي.

بيروت ـ ناجي شربل
فن���دق  ف���ي  س���حبت 
»لوميريدي���ان كوم���ودور« 
باحلم���را قرعة بطولة العرب 
ال� 20 للرجال التي يستضيفها 
لبنان بني 14س���بتمبر املقبل 
وتس���تمر حت���ى 24 منه في 
قاعة بيار اجلميل مبدينة كميل 
شمعون الرياضية مبشاركة 11 
دولة. وحضر رئيس االحتاد 
السلة الشيخ  اآلسيوي لكرة 
سعود بن علي آل ثاني، وعضو 
اللجنة االوملبية الدولية طوني 
خ���وري، ورئي���س االحت���اد 
اللبناني لكرة الس���لة جورج 
بركات، ونائبه جودت شاكر 
ممثال رئي���س االحتاد العربي 
لكرة الس���لة الشيخ طالل بن 
بدر آل سعود، الى جانب عدد 
من اعضاء االحتادين اللبناني 
والعرب���ي. وحت���دث صبحي 
قبالوي مرحبا، وتاله شاكر ثم 
بركات والشيخ سعود وخوري، 

اإلم���ارات العربي���ة املتحدة، 
السعودية، السودان، العراق. 
ويلتقي لبنان والسودان في 

املباراة االفتتاحية. 

كاآلتي: املجموعة االولى: تونس، 
لبنان، اجلزائر، ليبيا، املغرب، 

الكويت، مصر.
املجموع���ة الثاني���ة: لبنان، 

ثم اش���رف على عملية القرعة 
العربي  أمني صندوق االحت���اد 
عبدالرحمن املس���عد، وتوزعت 
املنتخبات ال� 11 على مجموعتني 

وممثل الشركة الراعية »ماي غامي« 
حسام الدين زبيبو الذي قال ان 
البطولة مشمولة برعاية رئيس 
مجلس الوزراء سعد احلريري. 

»الدبل التراب« خامس كأس العالم

أبطال الكراتيه يحصدون الميداليات اآلسيوية 
حقق منتخب الكراتيه عددا كبيرا من امليداليات 
الذهبية والبرونزية خالل مشاركته في بطولة آسيا 
العاشرة للناشئني والشباب وحتت 21 سنة للكراتيه 
املقامة حاليا ف���ي هونغ كونغ خالل اليوم األول 
للبطولة التي انطلقت اخلميس املاضي بعد أداء 
رائع وقوي نال إعجاب كل متابعي البطولة وعكس 

الصورة احلقيقة للمستوى املتطور للكراتيه.
وق���ال رئيس الوفد عب���اس تركي ان حتقيق 
أبطال الكويت لهذه امليداليات في اليوم االول أمر 
ليس مستغربا، خصوصا ان اللعبة في الكويت 
في تطور مستمر وان الالعب الكويتي من أقوى 
الالعبني في آسيا، وقد حقق حمد الباذر برونزية 
قتال فردي 57 كلغم ومحم���د املجادي برونزية 
قت���ال فردي 70 كلغم وخال���د املطيري برونزية 
قتال فردي +70 كلغم وحقق فريق الكاتا فردي 

املكون من احمد صالح، سيد محمد، سيد سليمان 
امليدالية الفضية كما حقق سيد املوسوي برونزية 
كاتا فردي للناشئني، واحمد صالح برونزية كاتا 
فردي ش���باب وفهد العباسي برونزية فردي 61 
كلغم ش���باب وفي اليوم الثان���ي للبطولة حقق 
الالعب فهد الس���ريع فضية قتال 55 كلغم فيما 
حقق علي اخلالدي برونزية قتال فوق 70 كلغم 
شباب ويلعب منتخبنا في منافسات القتال حتت 

21 سنة والتي تنطلق اليوم األحد.
من جانب آخر اجتمع عل���ى هامش البطولة 
املكتب التنفيذي في االحتاد اآلس���يوي لتحديد 
مواعيد البطوالت املقبلة لالحتاد وقال عضو االحتاد 
اآلسيوي للكراتيه خلف السعيدي ان االجتماع كان 
مثمرا، حيث نوقش خالله استعدادات املنتخبات 

التي ستستضيف البطوالت املقبلة.

انتحار العب بيروت تستضيف »سلة العرب«.. والكويت في المجموعة األولى
جزائري حرقًا

أفاد تقرير إخباري أمس 
بأن العب كرة قدم جزائري 
أقدم عل��ى االنتحار حرقا. 
وذكرت صحيفة »الشروق« 
اجلزائري��ة أن عبدالرؤوف 
عمي��ور )31 عام��ا( املهاجم 
ش��باب  لن��ادي  الس��ابق 
قس��نطينة ال��ذي ينش��ط 
قام  الثانية،  الدرجة  بدوري 
اخلمي��س املاضي بإحضار 
قارورة بنزين وقام بسكبها 
على جسمه وأشعل النيران 
في نفس��ه أمام امل��ارة في 
الشارع وقبالة منزل عائلته 
حي��ث أصيب بح��روق من 
وأضاف  الثالث��ة.  الدرج��ة 
املصدر أن الالعب نقل إلى 
املستش��فى اجلامعي ملدينة 
قس��نطينة حي��ث فش��لت 
مساعي إنقاذ حياته وتوفي 
بقس��م الط��وارئ، مرجحا 
أن تكون لعملي��ة االنتحار 

أسباب كروية.


