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»رماية إسكوتلندا« يختتم معسكره بالكويت السعيد: اكتمال 

االستعدادات 
لخليجية المبارزة

الهمالن يناشد الفهد 
إشهار »االتحاد«

اللجنة  أكد نائ���ب رئي���س 
العليا املنظمة لبطولة اخلليج 
االول���ى للمب���ارزة عبدالرحيم 
الس���عيد اكتمال االس���تعدادات 
فنيا واداريا الستضافة الكويت 
منافسات البطولة التي تنطلق 
في 30 اجلاري. وقال الس���عيد 
رئي���س االحتادي���ن الكويت���ي 
والعربي للمبارزة ل� »كونا« ان 
البطولة التي تشارك بها منتخبات 
الس���عودية واإلم���ارات وقطر 
والبحرين والكويت وتس���تمر 
أي���ام »حتظ���ى باهتمام  ثالثة 
كبير من رئي���س اللجنة العليا 
للبطولة الشيخ طالل الفهد الذي 
يتابع بشكل يومي كل الترتيبات 
قبيل انطالقة البطولة«. وذكر ان 
البطولة التي تش���مل منافسات 
الفردي والفرق لألسلحة املعتمدة 
في اللعب���ة وه���ي )الفلوريه( 
و)االبيه( و)السابر( ستقام على 
صالة احتاد اجلودو والتايكوندو 

مبنطقة صباح السالم.

ناشد امني س����ر نادي االحتاد 
الرياضي )حتت االشهار( همالن 
الهمالن نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
الدولة  التنمية ووزير  لش����ؤون 
لش����ؤون االسكان الش����يخ احمد 
الفهد التدخل الشهار النادي اخلاص 
السالم )ام  بضاحية علي صباح 
الهيمان( بعد ان استوفى النادي 
الشروط اخلاصة من الهيئة العامة 
للشباب والرياضة ومت رفع االمر 
الش����ؤون االجتماعية  الى وزير 
والعمل د.محمد العفاسي في نهاية 
العام املاضي. وقال الهمالن، خالل 
اجتماع اعضاء املجلس التأسيسي 
في مقر النادي املؤقت في ديوان 
الهمالن االسبوع املاضي، ان الفهد 
هو املسؤول االول عن الرياضة في 
الروحي لكل  البلد، ويعتبر االب 
الرياضيني، مضيفا ان االلتزامات 
السياس����ية للفهد يجب اال تبعده 
عن الرياضة ألنه االكثر قدرةعلى 

حل مشاكلها.

»سلة الصليبخات« تخسر أمام فارنا
منهم الفوز، وتابع الس���ليم ال 
يهمنا النتيج���ة بقدر اهتمامنا 
بأن نقدم كرة سلة حديثة وقوية 
ولكن الفوز كان سيعطي الالعبني 
التدريبات  ف���ي  دفعة معنوية 

واملباريات املقبلة.
وأوضح السليم انه سيقوم 
بزي���ادة احلص���ص التدريبية 
التكتيكية  لتجربة كافة اجلمل 
حتى يستوعبها الالعبون بشكل 

جيد.
يذكر أن س���لة الصليبخات 
تعسكر في مدينة فارنا البلغارية 
ويعود إلى البالد 24 س���بتمبر 
اجلاري وتبقت له مباراة واحدة 

في املعسكر تقام اليوم.
طلب منهم في امللعب بكل دقة 
ولكن التس���رع هو الذي أضاع 

خس���ر فريق الصليبخات 
األول لك���رة الس���لة من فريق 
مدين���ة فارنا وبنتيجة 66 � 78 
في ثاني لقاءاته التجريبية في 
معسكره املقام حاليا في بلغاريا 
ضمن استعداداته لبداية املوسم 

احمللي اجلديد.
 وقدم الفريق أداء قويا في 
أشواط املباراة األربعة وكان ندا 
قويا لفري���ق فارنا الذي يضم 
العبني محترفني ويحتل املركز 

اخلامس بالدوري البلغاري.
وق���ال املدير الفني لس���لة 
الصليبخات يوسف السليم إن 
الالعبني قدموا مس���توى جيدا 
وظهروا بروح عالية، منفذين ما 

اختتم وفد االحتاد االسكتلندي للرماية امس 
معس���كره على مجمع ميادين الش���يخ صباح 
االحمد االوملب���ي للرماية تضمن باالضافة الى 
تدريباته اليومية مس���ابقة مشتركة مع رماة 
املنتخب الوطني في مسابقة البندقية ملسافة 

50 مترا.
وقال أمني السر العام في نادي الرماية عبيد 
العصيمي ان ملثل هذه اللقاءات أهميتها الفنية 
في تطوير مستوى رياضة أسلحة الرصاص 
لرماة الكويت من خالل احتكاكهم برماة االحتاد 
االسكتلندي الذين يتصدرون التصنيف العاملي 

في هذه الرياضة.

من جهت���ه قال رئيس وفد احت���اد الرماية 
االسكتلندي دونالد ماكنتوش ان مجمع ميادين 
الش���يخ صباح االحمد االوملبي يعد منظومة 
متكامل���ة للرماية الدولية واألوملبية ملا يتمتع 
به من تقنيات عالية املستوى وكل التجهيزات 

واملعدات التي تتطلبها اللعبة.
وأسفرت نتائج املسابقة املشتركة عن فوز 
رماة االحتاد االسكتلندي باملراكز الثالثة االولى 
وتوج باملركز االول نيل استرتون ب� 696.1 نقطة 
 من اجمالي 700 نقطة ثم الرامية كيه كوبالند 
ب� 683.9 نقطة فيما حل���ت جنيڤر ماكنتوش 

ثالثا ب� 689.5 نقطة.

عبيد العصيمي يسلم الكأس ألحد رماة اسكوتلندا

فرحة العبي املصري بهدف عبدالسالم جناح

يوسف السليم

مختار ال يعد بإحراز البطوالت ويطالب العبيه بالتركيز على النتائج

المصري يهزم اإلنتاج ويتصدر الدوري المصري

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
اعتلى املصري قمة الدوري املص����ري املمتاز لكرة القدم إثر الفوز 
على ضيفه اإلنتاج احلربي 1-0 في اجلولة السادسة من البطولة، فيما 

سقط انبي أمام مصر املقاصة 1-0.
وقاد عبد الس����الم جناح املصري للفوز بهدف س����جله من مجهود 

فردي في الدقيقة 10.
ورفع املصري رصيده إلى 11 نقطة، قافزا من املركز السادس للمركز 

األول بفارق نقطة عن إنبي الوصيف.
وهبط اإلنتاج للمركز الثالث برصيد عش����ر نقاط وبفارق األهداف 

عن إنبي.
في املباراة األولى، توغل جناح من اجلانب األمين مراوغا مدافع اإلنتاج، 

ثم سدد الكرة على ميني نادر سعد محرزا الهدف األول للمصري.
وكاد أحمد داود أن يعزز تق����دم املصري بكرة خطيرة نحو مرمى 

اإلنتاج شتتها املدافع من داخل الست ياردات.
وش����هدت الدقيقة 30 أول ظهور هجومي لإلنتاج بكرة رأس����ية من 

أحمد زغلول مرت فوق العارضة.
وفور بداية الشوط الثاني أنقذ القائم األيسر شباك اإلنتاج من االهتزاز 

بتصديه لتسديدة عبداهلل سيسييه من داخل منطقة اجلزاء.
ونشط العبو اإلنتاج وشن العبوه بعض الهجمات على مرمى املصري 

تعامل معها الدفاع وأمير عبداحلميد حارس املرمي بنجاح.
وأخرج دفاع اإلنتاج كرة أحمد فوزي العرضية التي كادت أن تغالط 

حارس املرمي من على اخلط.
وعلى ملعب الفيوم، أسقط مصر للمقاصة ضيفه إنبي بهدف أحرزه 

فؤاد سالمة في الدقيقة 33.
ورفع املقاصة رصيده إلى س����بع نقاط محتال املركز الثامن بفارق 

األهداف عن طالئع اجليش.

مختار ال يعد ببطولة

رغم األداء اجليد الذي ظهر به املصري منذ بداية املوسم وتصدره 
جدول الدوري املمتاز إال أن مختار مختار املدير الفني للفريق البورسعيدي 

ال يعد باحلصول على بطولة.
وقال مختار عقب الفوز: »ال يس����تطيع أي مدرب أن يعد جماهيره 
بحص����د البطوالت«. وتابع مختار »أرغب في إبعاد الضغط عن العبي 
فريق����ي لذلك أطالبهم دائما ببذل اجله����د داخل امللعب دون النظر إلى 
النتائج«. واستش����هد مختار مبدربي منتخب مصر الس����ابق محمود 
اجلوهري واحلالي حسن شحاتة. وأوضح »اجلوهري رفض احلديث 
عن إمكانية منافسة مصر على لقب كأس أمم أفريقيا 1998، والنتيجة 
أنه فاز بالبطولة«. وأمت »األمر ذاته حدث مع ش����حاتة في أمم أفريقيا 

2008 و2010 وعاد باللقب«.
وأعاد العب وسط املصري البورسعيدي أحمد مجدي تألقه هذا املوسم 
إلى »ثقة اجلهاز الفني في قدراته وروح التعاون في خدمة الفريق«. 

وكان مجدي قد انتقل مطلع الصيف املاضي من الزمالك إلى املصري 
البورسعيدي في صفقة تبادلية، شهدت حتول عاشور األدهم إلى القلعة 
البيضاء. وقال مجدي: »ثقة املدرب مختار مختار هي س����بب شعوري 

بالراحة في أرض امللعب«.
وتاب����ع: »كذلك تعاون اجلميع في خدم����ة املصري، فاخلطة جتعل 
خطوطنا متقاربة واجلميع يساعد في الدفاع والهجوم، وهذا يساعدني 

على التألق«.
وأضاف »في البداية مع الزمالك كان خط الوسط فقط يتحمل أعباء 
الدفاع، والباقني ال يساعدون.. مبعنى آخر لم نكن نلعب كفريق، وهذا 

غير موجود في املصري، لذلك أتألق«.
وعن خس����ارة انبي أمام املقاصة، أبدى محمود صالح املدرب العام 
في فريق إنبي غضبه من مستوى العبيه في اللقاء، والذي انتهى بفوز 

املقاصة بهدف نظيف.
وقال صالح عقب املباراة: »ال أجد سببا مقنعا واحدا للخسارة أمام 

املقاصة بعد املستوى اجليد للفريق في املباريات السابقة«.
وتابع »ال توجد أعذار، ال أعرف ما إذا كانت اإلدارة ستوقع غرامات 
على الالعبني أم ال، سأحتدث مع عالء عبد الصادق عن ذلك )مدير الكرة 
بالنادي البترولي(«. ويعاني إنبي من عدم استقرار في نتائجه، إذ كل 

مباراة يفوز بها هذا املوسم يتلوها نتيجة سلبية.


