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 النواف يبدأ مهامه بوضع رؤية لمنظمة الشرطة الرياضية الدولية 

كازاخستان وإيطاليا والكويت في الصدارة مؤقتًا والمضف يضيف الميدالية الثالثة 

تصدرت كازاخس���تان وايطاليا والكويت قائمة الدول املش���اركة 
ف���ي البطولة األولى للرماية الدولية للش���رطة مؤقتا وقبل انطالقة 
منافس���ات اليوم الثال���ث بحصول األولى عل���ى ميداليتني ذهبيتني 
والثانية على ثالث ميداليات احداها ذهبية وآخرها البرونزية التي 
أحرزها الالعب الدولي خالد املضف في منافس���ات الرماية الطائرة 

من احلفرة )التراب(
 وحصل الرامي الكازاخستاني راشد يونسميتوف على املركز األول 
في مسابقة املس���دس الهوائي ملسافة 10 متر لفئة الرجال بتسجيله 
683.5 نقط���ة فيما جاء في املرتبة الثاني���ة الرامي األرميني نوراير 
باكتامايان بتس���جيله 683 نقطة واحتل األوكراني س���رهي كودريا 

املرتبة الثالثة بعد تسجيله 679.5 نقطة. 
وقام رئيس احتاد الش���رطة األوروبي لويس سميرز وأمني السر 
العام الحتاد الشرطة الرياضي البلغاري بتتويج الثالثي الفائز عقب 

نهاية املنافسات وسط حضور جماهيري واعالمي كبير. 
 وفي مسابقة 10م مس���دس هوائي لفئة السيدات توجت الرامية 
الكازاخس���تانية زواريش بيبوس���ينوفر باللقب وامليدالية الذهبية 
بفوزه���ا باملرتبة األولى بعد ان اصابت 479.8 نقطة وجاءت الرامية 
املاليزية جوسلني ليني شاه مبرتبة الوصيف بتسجيلها 478.4 نقطة 
وحصلت الرامية الرومانية دانيال كوهان كيوس على املرتبة الثالثة 
بإصابتها 475.3 نقطة. وعقب نهاية منافسات هذه املسابقة قام دايتمار 
شوهنوف أمني سر عام احتاد الشرطة األوروبي ويسمون جيزا نائب 
مدير االحتاد الدولي للشرطة ورئيس احتاد الشرطة الهنغاري بتطويق 

أعناق الراميات الفائزات باملراكز الثالثة األولى بامليداليات. 

وفي مسابقة الرماية على األطباق الطائرة من احلفرة )تراب( لفئة 
الرجال كان العب منتخبنا البطل خالد املضف قريبا من اللقب الذي 
ذهب الى الرامي االيطالي أرمينيو فراسكا الذي توج نفسه بذهبية هذه 
املسابقة بإصابته 144 طبقا وبفارق 3 اطباق عن وصيفه الذي جاء في 
املركز الثاني الرامي السلوڤاكي إيريك فارجا فيما حقق املضف املركز 
الثالث والبرونزية باصابته 140 هدفا. وقام رئيس احتاد الش���رطة 
الپولندي جيرزي سترزيكاال ونظيره االوكراني كوبيتوف سيرجي 
بتقليد الفائزين امليداليات وس���ط تصفيق جماهير وعشاق الرماية 
الكويتي���ة الذين قاموا بتحية الالع���ب املضف وارتفاع علم الكويت 
بألوانه األربعة على السواري املخصصة ملراسم التتويج في البطولة 

بوسط الساحة التي أقيم عليها مهرجان حفل االفتتاح.

المضف سعيد

عبر الرامي خالد املضف احلاصل على برونزية التراب عن سعادته 
بتحقيقه للمركز الثالث واعتبر ان منافس���ات هذه البطولة النوعية 
قوية جدا نظرا للمس���تويات التي يتمتع بها املش���اركون من أبطال 

العالم خصوصا رماة االوملبياد السابقة. 
وأشاد املضف بالتنظيم الذي اعتبره أكثر من رائع ومنظما بشكل 
دقيق ويحسب الحتاد الشرطة الرياضي بقيادة رئيسه اللواء الشيخ 

أحمد النواف.

 مسابقات اليوم

 تش���هد منافسات اليوم الرابع وقبل األخير منافسات مثيرة في 

ضوء التنافس الكبير واحملم���وم بني الدول خصوصا انه لم يتبق 
سوى يومني على ختام البطولة والتي يسعى خاللها الرماة والراميات 
الى تسجيل اسمائهم من ذهب كأبطال وصعود منصة التتويج في 

هذه البطولة التي جتري للمرة األولى. 
وتقام نهائيات مسابقة مسدس 50 مترا )رجال( ونهائي مسدس 25 
مت����را اضافة الى نهائي بندقية 50 مترا 40 × 3 للرجال فيما س����تجري 
مسابقة نهائيات سكيت )للسيدات( والتي من املتوقع أن تشهد منافسة 
جميلة فيما تقام مس����ابقة مسدس 25 مترا الوضع السريع )القطار 1( 

وكذلك مسابقة مسدس 25 مترا الوضع السريع )القطار 2(. 

   النواف: خطة عمل جديدة

بعد ان تسلم اللواء الشيخ أحمد النواف مهام عمله اجلديد كرئيس 
لالحتاد الرياضي الدولي للشرطة بدأ اتصاالته ومشاوراته لتنفيذ 
ورسم اخلطوط العريضة خلطة عمل جديدة باالحتاد الدولي تهدف 

الى تعزيز وتطوير وتوسيع االحتاد فنيا واداريا وماليا. 
 واكد النواف أثناء مشاوراته وحواراته مع رؤساء الوفود املشاركة 
في البطولة وأعضاء املكتب التنفيذي وجلانه املختلفة أهمية تنفيذ 
رؤي���ة جديدة لعمل االحتاد والنهوض به ليخدم أكبر ش���ريحة من 

الرياضيني في السلك الشرطي.
 وتتضمن اخلط���ة اجلديدة إعادة النظر ف���ي الهيكل التنظيمي 
واإلداري لالحتاد وزيادة عدد الدول األعضاء باالحتاد لتشمل جميع 
الدول من مختلف القارات وإنش���اء قاعدة بيانات والتعاقد مع رعاة 

لدعم االحتاد ماليا. 

راميات الكويت 

راميات البحرين

أكدت الرامية في س����الح الس����كيت إميان الشماع ارتفاع مستوى 
الرماية النس����ائية في اخلليج وعلى وج����ه اخلصوص في الكويت. 
وأضافت الش����ماع التي متارس رماية السكيت منذ 9 شهور ودخلت 
النهائيات في البطولة العربية األخيرة ان مستقبل الرماية النسائية 
في تطور مس����تمر بفضل االهتمام الكبير من قبل مسؤولي الرياضة 
الكويتية وتوفيرهم كافة السبل للنجاح متمنية دخول عدد أكثر من 
النس����اء في جميع ميادين الرياضة وعل����ى وجه اخلصوص الرماية 

للوصول إلى العاملية أسوة بأبطال الكويت من الرجال.
أما الرامية التي حققت املركز الثالث خليجيا والثاني عربيا في سالح 
السكيت شيخة الرشيدي فقالت إن طموحها من خالل هذه البطولة هو 

الوصول للعاملية بعد بروزها على مستوى اخلليج والعرب.

من جانبها، امتدحت الرامية البحرينية في السكيت سماح هجرس 
مستوى راميات الكويت، وقالت تعتبر راميات الكويت من األبرز 
على املس���توى العربي ويتطور مستواهن من بطولة إلى بطولة 
والدليل حتقيق مرمي الرزوقي الذهبية وسارة احلوال البرونزية 
في أول أيام البطولة. من ناحيتها نوهت مشرفة الفريق النسائي 
للشوزن في الوفد البحريني هاله سالم إن ضيق الوقت بني البطولة 
العربية املاضية والبطولة الدولية األولى للشرطة هو سبب عدم 

جهوزية العبات الرماية في فريق البحرين للمنافسة جيدا.

جدول الترتيب بعد اليوم الثاني
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جانب من منافسات اليوم الثاني الرامي خالد املضف على منصة التتويج باملركز الثالث بعد تقليده امليدالية من اللواء محمود الدوسري

إسطبل الحذران يظفر بكأس الخرافي
واصل اجلواد البطل »الالزوردي« الس����طبل احلذران بقيادة اخليال 
يوسف انتصاراته حيث تغلب على جياد الدرجة الثالثة والسيما »اخيل« 
الذي انطلق بقوة منذ البداية حتى الفور لينغ االخير عندما هجم عليه 
»الالزوردي« بشراسة وحسم الصراع لصاحله في االمتار االخيرة وكسب 

كأس املرحوم له محمد عبداحملسن اخلرافي.
كما فاز »اس����ناد خير« السطبل خالد العتيبي بكأس اخلرافي ايضا 
املخص����ص جلياد الدرجة األولى في الش����وط الثالث وذلك في س����باق 
االجتماع الثامن عشر الذي اقيم عصر امس االول على مضمار املغفور 

له الشيخ عبداهلل اجلابر بفروسية االحمدي.
وحضر السباق جماهير غفيرة وفي مقدمتهم طالل جاسم اخلرافي 
وهايف احلويلة رئيس مجلس االدارة اللذان قاما بتسليم الكأسني الى 

عميدي االس����طبلني الفائزين. ومن جانبه اش����اد اخلرافي باملستويات 
الفنية لكل اش����واط االجتماع الثامن عشر الذي اقيم عصر امس االول 

على مضمار فروسية االحمدي.
وقال ان الدعم املادي واملعنوي لورثة املرحوم محمد عبداحملس����ن 
اخلرافي ينبع من اميانهم مبسؤولية القطاع اخلاص بالنهوض برياضة 
اآلباء واالجداد وفي ختام تصريحه متنى من اهلل س����بحانه وتعالى ان 
يستمر التطور في املستوى الفني العام لرياضة السباقات في فروسية 
االحمدي. ومن ناحيته ثمن هايف احلويلة رئيس مجلس ادارة فروسية 
االحمدي الدور الكبير الذي يقوم به رجاالت الكويت والشخصيات البارزة 
واملؤسس����ات من خالل الدعم املادي واملعنوي الذي لواله لم استمرت 

رياضة السباقات في فروسية املناطق الثالث.

القناعي يرحب بمبادرة رأب الصدع 
بين اإلعالميين المصريين والجزائريين

مت االتفاق على إطالق مبادرة باسم االحتاد العربي للصحافة 
الرياضية لرأب الصدع بني األشقاء اإلعالميني املصريني واجلزائريني 
إثر ما ح���دث بعد مباراة منتخبي البلدي���ن في تصفيات كأس 

العالم.
وعقد اجتماع مبقر جمعية الصحافيني األربعاء املاضي بحضور 
نائب رئيس االحتاد الدولي للصحافة الرياضية الزميل فيصل 
القناعي ورئي���س االحتاد العربي للصحاف���ة الرياضية محمد 

عبدالقادر ونائب رئيس االحتاد العربي الزميل عدنان الس���يد 
ونائب رئيس االحتاد اخلليجي لإلعالم الرياضي محمد اجلوكر 

وعضو االحتاد اخلليجي الزميل صادق بدر.
ومت خالل االجتماع مناقش���ة املبادرة املطروحة التي رحب 
بها اجلمي���ع ومت تكليف الزميل القناعي بعق���د لقاء مع نقيب 
الصحافيني املصريني مكرم محمد احمد في القاهرة في األسبوع 

األول من مارس املقبل.

القناعي مجتمعا مع عبدالقادر والسيد واجلوكر وبدر

طالل اخلرافي يسلم الكأس ألسطبل احلذران

عماد متعب انقذ االهلي من اخلسارة امام حرس احلدود

األهلي أهدر النقاط أمام الحدود وبتروجيت سحق اإلسماعيلي
تدعي����م صفوفه مبكرا بإش����راك 
مصطفى عفروتو بدال من محمد 
فضل ف����ي الدقيقة 35 من أحداث 
املباراة، ثم دفع ببركات في بداية 
الش����وط الثاني بدال من ش����هاب 
الدين أحمد.. ومتكن عماد متعب 
النتيج����ة لفريقه في  من تعديل 
الدقيقة 52 من أحداث املباراة بعد 
عرضية أحمد فتحي.  وتتواصل 
هجمات الفريقني حتى الدقيقة 85 
من أحداث املباراة حيث س����يطر 
األهلي سيطرة كاملة على امللعب 
دون فاعلية على املرمى.. واحتسب 
حكم اللقاء 8 دقائق وقتا بدال من 
الضائع، استغلها احلارس كاميني 
في السقوط على األرض في محاولة 
لتضييع الوقت، ليقوم عماد متعب 
بافتعال أزمة مع أحد إداريي الفريق 
املنافس قبل أن يحصل علي بطاقة 

صفراء.
بينما حق����ق فريق بتروجيت 
فوزا كبيرا على االسماعيلي في عقر 
داره 3-1. وفى اطار نفس املنافسات 
اقتنص فريق املنصورة نقطة غالية 
من مضيف����ه اإلنتاج احلربي بعد 

تعادل الفريقني سلبيا.

ن���زول طبيب الفري���ق بجانب 
مساعده في حال إصابة العب، 
لكن ليس من الضروري نزول 
مدرب حراس املرمى الذي استفز 
العبين���ا.. وهو ما جعله يطلب 
من حكم املباراة ضرورة توفير 
احلماية الكاملة لالعبي األهلي من 
استفزازات هذا املدرب، وهو ما 
فشل فيه حكم املباراة ومراقبها. 
وجاءت املباراة متوسطة املستوى 
ومتكافئة إلى حد ما حتى النصف 
األخير من شوطها الثاني، والذي 
سيطر فيه األهلي سيطرة كاملة 
على مجري���ات األمور.. وجاءت 
البداي���ة قوية من األهلي، إال أن 
أصحاب األرض متكنوا من إحراز 
هدف مبك���ر في الدقيقة الثامنة 
عن طري���ق أحمد عيد عبدامللك، 
قبل أن يهاجم الفريق األحمر في 

محاولة لتعديل النتيجة. 
وكاد مهاجم الفريق االحمر عماد 
متعب أن يسجل هدفا لفريقه في 
الدقيقة 20 من أحداث اللقاء بعد 
كرة عرضية من زميله محمد فضل، 
لتصدم بالقائم األيس����ر للحارس 
كاميني..ليح����اول البدري بعدها 

الى ثمان����ي دقائق، وكان البد من 
تعويض هذا الوقت.

الك���رة باألهلي:  وقال مدير 
احتسبنا مدة الوقت الضائع على 
الس���اعة واكتشفنا أن احلارس 
وحده أه���در أكثر م���ن نصف 
الوقت احملتس���ب بدل الضائع، 
باإلضافة إلى نزول مدرب حراس 
مرمى فريق احلرس إلى امللعب 
واستفزازه لالعبينا، خاصة بعدما 
استفز مهاجم االهلي عماد متعب.. 
الكرة إلى ضرورة  وأشار مدير 

مش����يرا الى ان نتيج����ة التعادل 
تعد خس����ارة لألهلي، السيما ان 
الفريق كان يس����عى للخروج من 
املب����اراة بالنقاط الث����الث، ولكن 
لألسف الشديد حكم اللقاء عرقلنا 
بصورة كبيرة للغاية من حتقيق 
ذلك، وهناك عالمات استفهام كثيرة 
عل����ى أداء احلكم في هذه املباراة، 
أبرزها الوقت املهدر من جانب العبي 
فريق احلدود وفى مقدمتهم حارس 
املرمى كاميني مارتيني مما جعل 
الوقت احملتسب بدل الضائع ميتد 

من جانبه اكد مدير الكرة باألهلي 
هادي خشبة عقب انتهاء املباراة 
أن اجلهاز الفن����ي للفريق بقيادة 
حسام البدري راض متاما عن أداء 
الفريق خالل املباراة التي جمعته 
بحرس احلدود رغم نتيجة التعادل 
وإهدار نقطتني على الفريق األحمر، 
خاصة بعدما حتلى الالعبون بروح 
عالية وقتالية في الشوط الثاني 
مما تسبب في إجهاد فريق احلدود 
بصورة كبي����رة فلم تظهر له أي 
الثاني..  الش����وط  خطورة طوال 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
الدول����ي عماد  املهاجم  أنق����ذ 
متعب األهل����ي من الهزمية وقاده 
إل����ى التع����ادل )1-1( مع مضيفه 
حرس احلدود، في ختام منافسات 
االسبوع الثامن عشر من الدوري 
املصري املمتاز لكرة القدم.. والتي 
شهدت أيضا فوزا كبيرا لبتروجيت 
على اإلسماعيلي مبلعبه ووسط 
جماهيره بنتيجة )1/3(، كما تعادل 
االنتاج احلربي على ملعبه مبدينة 

السالم مع املنصورة سلبيا.
وكان األهلي قد تعادل إيجابيا 
بهدف أمام مضيفه حرس احلدود 
في املباراة التي جمعتهما مس����اء 
اول م����ن ام����س مبلع����ب املكس 
باالسكندرية، وكان احلدود قد بدأ 
بالتسجيل عن طريق مهاجمه أحمد 
عيد عبدامللك بعد 8 دقائق فقط من 
بداية املباراة، قبل أن يتمكن عماد 
التعادل لألهلي  متعب من إحراز 
في الدقيقة 52 من أحداث اللقاء.. 
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد األهلي 
إلى 39 نقطة في املركز األول، فيما 
ارتفع رصيد احلدود إلى 19 نقطة 

في املركز الثالث عشر. 

الزمالك يعسكر استعدادًا لالتحاد
قرر املدي��ر الفني للفري��ق األول لكرة القدم 
بالزمالك حسام حسن دخول الفريق في معسكر 
مغلق، ابتداء من اليوم ب� 6 أكتوبر، وذلك استعدادا 
ملباراة الفريق املقبلة أمام االحتاد السكندري ضمن 
منافسات األسبوع ال� 19 من مسابقة الدوري العام 
املصري، واحملدد لها مساء »االثنني« القادم بستاد 

املكس باإلسكندرية. في شأن آخر، يكثف طبيب 
الزمالك مصطفى املنيري جهوده مع ثالثي الفريق 
شيكاباال وعمرو الصفتي وهاني سعيد إلحلاقهم 
مبباراة االحتاد، وذلك بسبب اإلصابات التي تعرض 
لها الثالثي في مباراة الفريق األبيض املاضية أمام 

املقاولون العرب.


