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ــؤون  الش ــر  ــتقبل وزي  اس
ــد  ــل د.محم ــة والعم االجتماعي
العفاسي رئيس مجلس ادارة نادي 
الرماية الشيخ سلمان احلمود الذي 
ــكر والتقدير للوزير  تقدم بالش
ــتقبال واالستماع الى  على االس
مقترحات ومتطلبات النادي، مؤكدا 
على دوام استمرار اعضاء النادي 
في حتقيق املزيد من االنتصارات 
لرفع اسم الكويت عاليا في جميع 

احملافل.
العفاسي  الوزير  ــاد    وقد اش
باجنازات ابطـــال نادي الرماية 
ــل الدولية  ــع املـــحاف في جمي
ــرة في رفع  ــاهمتهم الكبي ومس
ــم الكويت عاليا، مؤكدا دعمه  اس
ــطة  ــة ألنش الدائم ــاندته  ومس
ــادي لتحقيق املزيد  ــط الن وخط

من االنتصارات. 

 أحد املتسابقني يستعرض بدراجته 

 أحمد حسام تألق مع الزمالك وأحرز هدفا 

 الشيخ سلمان احلمود مكرما أحد الفائزين م.دعيج العتيبي يسلم أحد الفائزين جائزته 

 البالود تتوج بمسابقة مسدس الهواء

 الديحاني يفوز بـ «السكيت» في بطولة الدعيج للرماية
 العفاسي استقبل الحمود

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  أكد مصطفى املنيري طبيب الفريق االول 
لكرة القدم بالزمالك عدم خطورة اإلصابة 
التي تعـــرض لها جنـــم الفريق محمود 
عبدالرازق «شيكاباال» في املباراة الودية 
التي خاضها الفريق االبيض اول من امس 
أمام مصر للمقاصة، وانتهت بفوز ابناء 
«القلعة البيضاء» ٢ - ١ والتي تأتى في إطار 
استعدادات الزمالك ملباراة بتروجيت في 
األسبوع الثاني من الدوري، واملقرر اقامتها 
املقبل، وذلك نتيجة اخلشونة  اخلميس 
الزائدة من أحد العبـــي الفريق املنافس 
في إحدى الكرات املشتركة خالل املباراة، 
مضيفا أن هذه اإلصابة لن متنع الالعب 
من املشـــاركة في تدريبات الفريق اليوم 

على امللعب الفرعي لستاد القاهرة.
  وأحرز للزمالك ميدو ومحمد عبدالشافي 
وللمقاصة أمين كمـــال من ضربة جزاء، 
وجاءت االهداف الثالثة في الشوط األول، 
وكان توقيت كل شوط ٥٠ دقيقة بناء على 
االتفاق بني اجلهـــاز الفني للفريقني، بدأ 
الزمالك اللقاء بتشـــكيل مكون من محمد 
عبداملنصف وهاني سعيد وأحمد مجدي 
ومحمود فتح اهللا في خط الدفاع وأحمد 
غامن ومحمد عبدالشافي وأحمد عبدالرؤوف 

وحسن مصطفى وشيكاباال وعمرو زكي 
وأحمد حسام «ميدو».

  وجنح زكـــي وميدو في تكوين ثنائي 
قوي، وساندهم بقوة من اخللف شيكاباال 
الذي تعرض لإلصابة بكدمة في السمانة في 
نهاية الشوط الذي شهد أيضا إحراز محمد 

عبدالشافي لهدف ملغى بحجة التسلل.
  جنح ضياء السيد املدير الفني إلنبي 
في أول اختباراتـــه مع الفريق البترولي 
بعد الفوز الذي حققـــه على فيتا كلوب 
الكونغولي ٣ - ١ في اللقاء الذي جمعهما 
مساء اول من امس على ملعب بتروسبورت 
بالقاهرة ضمن منافسات اجلولة الثالثة من 
دورى املجموعات بكأس االحتاد األفريقي. 
أحرز أهداف إنبي أحمد رؤوف (هدفان) 
ومانو (هدف) في الدقائق ٢٠ و٤٤ و٦٨، 
فيما أحرز هدف فيتا كلوب الوحيد باتريك 

إيتيمى في الدقيقة ٥٠ من عمر املباراة.
  بهذا الفوز يحصد إنبي أول ثالث نقاط 
له في املجموعة ليحتل املركز الثالث بفارق 
األهداف عن فيتا كلـــوب صاحب املركز 
الثاني، فيما اليزال وفاق سطيف متصدرا 
برصيد ٦ نقاط وبفـــارق األهداف أيضا 
عن ســـانتوس األنغولي صاحب املركز 

الثاني.

 ميدو يقود الزمالك للفوز على المقاصة

 بطل ريد ُبل أكس فايترز يتوج في لندن
 بعد جوالت عدة في املكسيك، وكلياري، وتكساس 
ومدريد، ســـتختتم السلســـلة العاملية لريد بل أكس 
فايترز لعام ٢٠٠٩ في اململكة املتحدة. وسيلتقي أفضل 
الدراجني في العالم للمنافسة على احلدث الذي يجري 

في محطة «باتر سي باور» في لندن. 
  وتختلف احلال هذه الســـنة عما كانت عليه العام 
املاضي حيث سيطر وقتها الدراج السويسري مات ريبو 
باحكام على السلسلة قبل الوصول إلى اجلولة النهائية 
للموسم في وارسو. أما هذا العام، فيملك ٤ دراجني احلظ 
للوصول للقب، ومن بينهم البطل ريبو. وعلى الرغم 
من سيطرته على نتائج السلسلة، سيقوم الدراج نايت 
آدامز بالتعاطي مع اجلولة األخيرة في لندن كغيرها 
من اجلوالت. ويعلق آدامز في هذا الصدد، قائال: «إنها 
مسؤولية كبيرة، ولكن ال ميكن التفكير في البطولة 
باملجمل، ألن ذلك يؤدي إلى القيادة بطريقة مختلفة. 
يجب القيادة كالعادة. إذا فزت باللقب، فاستمتع به، 

وفي حال العكس سأعمل جاهدا للعام املقبل».
  أما بالنسبة للياباني إيغو ساتو ولألسترالي روبي 
ماديسون، فهما في غاية احلماس ويتطلعون للفوز 
في لندن. اجلدير بالذكـــر أن القفزة األولى للدراجني 
ســـتكون من داخل محطة باتر سي باور، إحدى أهم 
املعالم في املدينة، إلى مســـار السباق املخطط حيث 
يوجد عشرات آالف املعجبني واملشجعني. وبعد حلبتي 
كندا وأميركا الضخمتني، تكون حلبة السباق األخير 
داخل وحوالي قصر «باتر سي» قد صممت خصيصا 
إلعطاء الدراجني الـ ١٢ معنى جديدا لرياضة الـ «أف أم 
أكس» وبطريقة مختلفة.وستتركز عيون البريطانيني 
على الدراج احمللي كريس بيرش، البالغ من العمر ٢٤ 
عاما فقط، والذي ملع وفاز بسلســـلة من عروض ريد 

بل أكس فايترز.

 أكد سفير البالد لدى القاهرة د.رشيد احلمد ان «اللقاء املصريـ  
الكويتي األول للموهوبني رياضيا» والذي بدأ أنشطته في القاهرة 
الليلة املاضية يبرز عمق العالقات املشـــتركة بني الكويت ومصر 

وامتداد أواصرها ملختلف املجاالت الرياضية والتنموية.
  وأعرب في تصريح لـ «كونا» عن سعادته بإقامة مثل هذا املهرجان 
الرياضي الضخم، مشيرا الى انه يعكس وعيا مشتركا لدى الكويت 

ومصر بأهمية الرياضة ودفع النشء للمشاركة بها.
  وأثنى على ما شهده خالل اللقاءات واملباريات التي جرت بني 
الالعبني في لعبتـــي اجلودو والكرة الطائـــرة من روح رياضية 
ووعـــي من جانب الالعبني األمر الذي كان له ابلغ األثر في إجناح 

هذه الدورة الرياضية.
  ولفت الى ان التواجد املكثف للمعسكرات الرياضية الكويتية في 
مصر في مختلف اللعبات سواء الفردية او اجلماعية امنا يعكس 
ما حتظى به الرياضة في الكويت من اهتمام على كل املســـتويات 
فضال عن التطور امللموس الذي تشهده مصر على هذا الصعيد من 
حيث األبنية والتجهيزات الرياضية وغير ذلك من الكوادر الفنية 
والتدريبية عالية املستوى مما جعل منها بيئة جاذبة للمعسكرات 

الكويتية على اختالفها.

 تنظم الهيئة العامة للشباب والرياضة الدورة الرمضانية املجمعة 
االولى لكرة القدم حتت رعاية رئيس مجلس االدارة ومديرها العام 

فيصل اجلزاف وتستمر ١٠ ايام.
  وقال مدير ادارة مراكز الشباب في الهيئة مشعل الهدية ان الدورة 
تأتي ضمن تفعيل النشاط الرياضي مبراكز الشباب خالل شهر رمضان 

املبارك الى جانب االنشطة الثقافية والدينية واالجتماعية.
  وأضاف ان البطولة ســـتقام لثالث فئات ســـنية وهي البراعم 
(حتت ١٢ ســـنة) وفئة االشـــبال لالعمار من (١٣ ـ ١٥ سنة) وفئة 

الشباب لالعمار من (١٦ ـ ١٨ سنة).
  وأوضح الهدية ان منافسات البراعم ستستمر يومني فيما تقام 
منافســـات االشبال في ٢٦ و٢٧ من الشهر نفسه وتختتم البطولة 
باجراء منافسات الشباب في ٣١ اجلاري واالول من شهر سبتمبر 

املقبل.

 تنطلق في الثالث من رمضان دورة املرحوم شمالن  احلساوي 
الـ ١٥ لكرة القدم على صالة فجحان هالل املطيري بنادي القادسية 

وسيفتح باب التسجيل غدا بعد صالة العشاء.
  وذكر مدير البطولة يوسف أحمدي ان هذه الدورة جاءت لتنشيط 
احلركة الرياضية وتشجيع الشباب ملمارسة هوايتهم واكتشاف 

املواهب اجلديدة وإحياء لذكرى املرحوم شمالن احلساوي.
  وأعرب احمدي عن ســـعادته باجلهد املبذول من جميع اللجان 
العاملة في هذه الدورة ورئيس اللجنة املنظمة العليا عبداللطيف 

احلساوي وراعي البطولة ياسني احلساوي.
  الفتـــا الى ان هذه البطولة حققـــت جناحا كبيرا طوال ١٤ عاما 
متواصلـــة، ودائما تقدم اجلديد، اضافة الـــى تقدمي جوائز قيمة 

وعديدة.

 توج بطل رياضة «اجلت سكي» علي الشمالي بلقب بطولة رئيس 
جمهورية صربيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي اثر فوزه بكأس 
البطولة التي انطلقت منافساتها يوم اجلمعة املاضي في العاصمة 
بلغراد. وجنح الشمالي في الدفاع عن لقبة ببسالة وسط املنافسة 
الشرسة التي جتاوز عدد املشاركني فيها ٢٠ متسابقا هم نخبة ابطال 
العالم في سباق فئة ١٢٠٠ ستوك، كما احرز الشمالي لقب بطولة 

النخبة االوروبية التي اقيمت على هامش البطولة.

 «الهيئة» تنظم بطولتها الرمضانية الحمد يشيد بمهرجان الموهوبين

 فتح باب التسجيل لدورة الحساوي

 الشمالي يحتفظ بلقب الجت سكي

 الرياض ـ خالد المصيبيح
  ينطلق اليوم الدوري الســــعودي مبسماه اجلديد «دوري زين 
للمحترفني» وتشهد املسابقة لهذا املوسم حتوال جديدا وسعيا مبكرا 
للمنافسة للفرق الـ ١٢ التي بدأت استعداداتها بشكل مبكر وأمتت 
تعاقداتها مع مدربني والعبــــني أجانب ودعم الكثير منها صفوفه 

بعدد من الالعبني احملليني سواء باالنتقال او بنظام اإلعارة.
  وكانت مســــابقة الدوري السعودي قد شــــهدت عدة حتوالت 
واختلف نظام املســــابقة كثيرا خالل البطوالت الـ ٣٣ السابقة فقد 
بدأت البطولة بـ ٨ فرق ثم الى ١٠ فرق، واخيرا الى ١٢ فريقا، ومازال 
هذا العدد قائما منذ العام ١٩٨٥ وكانت املسابقة تقام بنظام النقاط 
في العام ١٩٩٠ والتي عاد اليها في املوسم قبل املاضي فيما كان عام 
١٩٩١ قد أخذ نظاما آخر ومسمى جديد «كأس دوري خادم احلرمني 

الشريفني» الذي استمر حتى العام ٢٠٠٦.
  وحتظى املسابقة األبرز في الكرة السعودية باهتمام جماهيري 
وإعالمي كبيرين حيث يصل عــــدد حضور مباريات الديربي الى 
اكثر من ٦٠ الف متفرج ويتشرف بطل املسابقة بتمثيل السعودية 
خارجيا. وعلى الرغم من تاريخ املســــابقة الطويل، اال انه مازالت 
هناك أرقام صامدة في املســــابقة لم يتم حتطيمها فيعتبر الهالل 
األكثر فوزا باللقب بواقع ١١ لقبا ثم االحتاد بـ ٨، فالنصر والشباب 
بـ ٥ ألقاب، ثم األهلي واالتفاق بلقبني فقط وهذه الفرق الـ ٦ فقط 
هي التي حققت اللقب فيما مازالت بقية الفرق التي شــــاركت في 
املسابقة طوال تاريخها وعددها ٢٤ فريقا لم تتجاوز املركز الثالث 
وتظل الفرق الـ ٤ الهالل والنصر واالحتاد واألهلي فقط التي لم تغب 

عن املسابقة منذ انطالقها ولم تهبط الى الدرجة االولى اطالقا.
  وتفتتح املسابقة اليوم بلقاءين يجمع االول حامل اللقب االحتاد 
الذي يحل ضيفا على الصاعد الفتح الذي يخوض املســــابقة ألول 
مرة في تاريخه وكان الفريقان قد أقاما معسكرين خارجيني االحتاد 
في اســــبانيا والفتح في مصر، خاضــــا خاللهما عددا من اللقاءات 
اإلعدادية ويخشــــى االحتاد ان يكون اليوم ضحية ملفاجأة أخرى 
للفتح الذي استطاع إقصاء األهلي املوسم املاضي من مسابقة كأس 
امللــــك على امللعب ذاته الذي سيشــــهد لقاء اليوم وأنهى الفريقان 
دعم صفوفهما بالعبني أجانب وإن كان متيز االحتاد األكثر بوجود 
رباعي رائع وان كانت مشاركة التونسي أمني الشرميطي لم تتحدد 
بعد لوصوله متأخرا. وفي جدة يقام لقاء آخر يجمع األهلي رابع 
ترتيب املوســــم املاضي بالرائد العاشر ويأمل األهلي في تسجيل 
بداية جيدة خاصة انه أقام معسكرا اعداديا في أملانيا بينما اكتفى 
الرائد بإقامة معسكر داخلي ودعم صفوفه بعدد من الالعبني احملليني 
وتستكمل املسابقة غدا بإقامة ٤ لقاءات تنتهي معها اجلولة األولى 

من الدوري السعودي. 

 االتحاد يواجه الفتح
  واألهلي يستضيف الرائد

 مع انطالق الدوري السعودي

األول ومشــــعل العنــــزي باملركز 
الثاني، وفي مســــابقة الســــكيت 
سيدات متكنت إميان الشماع من 
الفوز باملركز األول وحلت خلفها 
فــــي املركز الثاني افــــراح محمد، 
البالود مبسابقة  كما فازت روان 

مسدس الهواء ١٠م، وفاطمة عبدامللك 
مبسابقة بندقية الهواء ١٠م.

  مــــن جانبــــه اســــتذكر دعيج 
العتيبي املآثر التي قدمها املغفور 
له الشيخ فيصل الدعيج للرماية 
الكويتية حيث شارك ضمن أول 

منتخب للرماية وحقق اول اجناز 
دولي يسجل باسم الرماية الكويتية 
في السعودية كما قام بعد التحرير 
مباشرة وبجهوده الشخصية بإنشاء 
اول ميدان للرماية االوملبية. وأشار 
العتيبي الى ان اكادميية الشــــيخ 

سعد للرماية االوملبية تأتي تتويجا 
جلهود مجلس اإلدارة بقيادة الشيخ 
سلمان احلمود لدعمه كل السبل 
لتطوير رياضة الرماية وفتح املجال 
الكويتي لتعليم رياضة  للشباب 
القائمون على  الرماية، ويهــــدف 

األكادميية الى بناء وتدريب جيل 
جديد مــــن محبي رياضة الرماية 
وتأهيلهم ليكونــــوا صفا جديدا 

للمنتخبات الوطنية.
  وقدم العتيبي التهاني للرماة 
والراميات الشباب والشابات الذين 

الفوز  اثبتوا جدارتهــــم بتحقيق 
بألقاب البطولة وكؤوسها، كما قدم 
الفني  شكره وتقديره للجهازين 
واإلداري ألكادميية الشيخ سعد 
للرماية االوملبية على ما يبذالنه من 
جهود كبيرة في سبيل إجناح العمل 

الذي يقومان به بكل تفان وإخالص. 
وفي ختام احلفل قام الشيخ سلمان 
احلمود وم.دعيج العتيبي وعلي 
فرجاد بتوزيع الكؤوس واجلوائز 
والهدايا للرماة والراميات الفائزين 

في املسابقات.

 اختتمت السبت املاضي بطولة 
املغفور له الشيخ فيصل الدعيج 
للرماية التي نظمها نادي الرماية 
أيام واشــــتملت  على مدى ثالثة 
على منافســــات الرماية األوملبية 
لرمايات (السكيتـ  التراب) للرجال 
والشباب والشــــابات (والبندقية 
واملســــدس ضغط الهــــواء ١٠ م) 
لفئة الشباب والشابات مبشاركة 
كبيرة من رماة وراميات أكادميية 
الشيخ ســــعد العبداهللا للرماية، 
وتأتي هذه البطولة ضمن برنامج 
بطوالت األكادميية للعام احلالي. 
وقد اقيم حفل اخلتام حتت رعاية 
رئيس نادي الرماية الشيخ سلمان 
احلمود وشارك في احلفل رئيس 
االحتاد العربــــي للرماية م.دعيج 
العتيبي، وممثل االحتاد اإليراني 
علي فرجاد، وعدد كبير من أولياء 
الرماة والراميات املشاركني  أمور 

في البطولة.
  وعلى صعيد منافسات البطولة 
فاز ثامــــر الديحاني باملركز األول 
في مسابقة السكيت رجال، وجاء 
ثانيا ســــلطان املطيري، كما فاز 
الديحاني مبســــابقة  عبدالعزيز 
التــــراب رجال، وجــــاء في املركز 

الثاني طالل املطيري.
  وفي مســــابقة التــــراب رجال 
مبتدئني فاز مالك الساير باملركز 

 خسارة يد مصر من الدنمارك
 خســـر املنتخب املصري لكرة اليد أمام نظيره الدمناركي ٢١-٢٧ في الدور 
قبل النهائي لكأس العالم للشباب ليلعب مع سلوڤينيا على املركزين الثالث 

والرابع.
  أنهى املنتخب الدمناركي الشوط األول متقدما ١١-٧، وجنح في زيادة الفارق 
في الشـــوط الثاني ليتأهل للمباراة النهائية ليواجه أملانيا. وكانت أملانيا قد 
تأهلت إلى النهائي بعد فوزها على سلوڤينيا ٢٧-٢٣. ولم يظهر كرمي هنداوي 
حارس املرمى مبســـتواه املعهود وهو ما منـــح الدمنارك فرصة زيادة الفارق 

إلى ٦ أهداف.
  وقال وائل عبدالعاطي املدرب املساعد للمنتخب املصري إن الفريق لم يقدم 
أفضل ما لديه ولكنه في الوقت نفســـه اعترف بالفارق الفني لصالح املنتخب 

الدمناركي. 


