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املطيري يظفر بذهبية سباق 100 متر 
في بطولة العالم للمعاقني بلندن

أحرز البطل االوملبي احمد نقا املطيري 
امليدالية الذهبية في سباق 100 متر جري 
على الكراسي املتحركة لفئة )تي 33( ضمن 
بطولة كأس العالم أللعاب القوى للمعاقني 
التي تقــام حاليا في العاصمة البريطانية 

لندن.
وسجل املطيري توقيتا قدره 17 ثانية 
وهو رقم قياســي للــدورة متقدما على 
الثالثة توبي غولد  البريطانيني  منافسيه 

وأندرو سمول ودانيال برامال الذين حققوا 
توقيتــات أقل من 17 ثانية و79 جزءا، ما 
يظهر حجم املنافسة التي شهدها السباق.
وأهدى الوفد الرياضي الفوز لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشعب 

الكويتي.
وقال رئيس اللجنة الرياضية وإداري 
الوفد انور املطوع لـ »كونا« ان فوز البطل 

احمد املطيري رفع مرة اخرى علم الكويت 
وعزف النشيد الوطني امام محفل رياضي 

عاملي كبير.
وأوضح املطوع ان عددا من الالعبني 
الكويتيني سيشاركون في مسابقات مختلفة 
يتقدمهم حمد العدواني في تصفيات 200 
متر جري وفيصل الراجحي في تصفيات 
1500 متر جري وناصر الصالح في فئة 33 
البطل األوملبي احمد نقا املطيري عقب تتويجه بامليدالية الذهبية جلة وعبداحملسن العتيبي في فئة 35 جلة.

األهلي والزمالك في قمة الـ »114« الليلة
وباسم مرسي، وأحمد رفعت، 
وحســام باولو، وســتانلي، 
وعلي جبر، ومحمود حمدي 
الونــش، وأســامة إبراهيم، 
ومصطفــى فتحــي، وأحمد 
أبــو الفتــوح، ومحمد أحمد 

كماتشو.
ويغيــب عن أبنــاء ميت 
عقبــة كل من محمد مســعد 
وصالح ريكو ألسباب فنية، 
بينما استبعد كل من مايوكا 
وأحمد الشناوي وأمين حفني 
ومحمــد إبراهيــم وشــوقي 

السعيد لإلصابة.
وأكــد إيناســيو ثقته في 
التــي اختارهــا  العناصــر 
خلوض املبــاراة في حتقيق 
الفــوز على األهلي ملصاحلة 
البيضــاء  القلعــة  عشــاق 
واكتســاب دفعــة معنويــة 
البطــوالت احمللية  حلصــد 

املتبقية.
البرتغالــي على  وشــدد 
أهميــة الفوز باملبــاراة رغم 
لصالــح  الــدوري  حســم 
األهلي وكذلك الترتيب العام 
للمسابقة احمللية لكن الفوز 
بالقمة له مذاق وقيمة خاصة.

وعماد متعب.
األهلــي  مــدرب  وأكــد 
خوضه املباراة بكل العناصر 
األساسية، مشيرا إلى أنه لن 
يتــم إراحة أي مــن الالعبني 
نظرا ألن املبــاراة لها أهمية 
جماهيرية ويسعى لالستفادة 
منها على النحو الفني األمثل.

البطولة الخاصة
على اجلانب اآلخر، يبحث 
الزمالك بقيادة مديره الفني 
البرتغالي أوغستو إيناسيو 
عن تعويض جماهير القلعة 
البيضــاء عن فقدان الدوري 
واخلروج املبكــر من دوري 
أبطال إفريقيا من خالل الفوز 
التتويج  بالقمة ومن بعدها 

بالكأس والسوبر.
وتضــم قائمــة الزمالــك 
للمبــاراة كال مــن: محمــود 
جنش وعمر صالح ومحمود 
عبداملنصف ومحمد مجدي، 
وطــارق حامــد، وإبراهيــم 
صالح، ومحمود شــيكاباال، 
ومحمــد ناصف، وحســني 
فتحي، ومحمود عبدالعاطي 
دونغــا، ومعروف يوســف، 

ومحمــد الشــناوي وأحمد 
عادل عبداملنعم، وفي الدفاع: 
أحمد فتحي وســعد سمير 
ورامي ربيعة وباســم علي 
ومحمد جنيب وعلي معلول 
وصبــري رحيــل ومحمــد 
هاني، وفي الوسط: حسام 
غالي وحسام عاشور وعمرو 
السولية وعبداهلل السعيد 
وصالح جمعة ومؤمن زكريا 
وكرمي نيدڤيد ووليد سليمان 
وميدو جابر، وفي الهجوم: 
جونيور أجايي وعمرو جمال 

واملصــري محمود عاشــور 
حكما خلاصية الڤيديو.

القلعــة  أبنــاء  ويســعى 
احلمراء بقيادة مديرهم الفني 
حسام البدري لتأكيد تفوقهم 
وزعامتهــم للكــرة املصرية 
من خــالل الفوز بالقمة على 
حســاب الغــرمي التقليــدي 

وختام املوسم بال هزمية.
البــدري قائمة  وأعلــن 
األهلــي ملوقعــة القمة رقم 
١١4 والتي ضمت في حراسة 
إكرامــي  املرمــى: شــريف 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

اســكتلندية،  بصافــرة 
 يســدل الســتار في الساعة

الـ 9 من مساء اليوم بتوقيت 
الكويت، عــن آخر مباريات 
الدوري املصري لكرة القدم 
ولهذا املوســم، مــع أحداث 
مبــاراة القمــة أو »ديربي« 
الكــرة املصرية بــني االهلي 
والزمالك رقم ١١4، والذي يقام 
في ستاد برج العرب بحضور 
جماهيري محدود للناديني، 
وفي ظــل حقيقــة منتهية، 
وهي ان االهلي حســم لقب 
الدوري، وان الزمالك حسم 
الترتيب الثالث، وســتكون 
هــذه املواجهــة االولــى بني 
حســام البدري والبرتغالي 

إيناسيو.
والتقــى الفريقان في ١١3 
مباراة بالــدوري فاز األحمر 
في 4١ مباراة مقابل ٢5 مباراة 
لألبيض وتعادل الفريقان في 
4٧ مباراة، ويقود مباراة اليوم 
الدولي االســكتلندي  احلكم 
وليام كولوم ويساعده كل من 
الصراع ينتهي اليوم بني األحمر واألبيض فرانك كونر وستيوارت رميي  نايل الرياضية 2  الساعة ٩ الزمالكاألهلي

رئيس نادي األلعاب الشتوية فهيد العجمي رافعا كأس آسيا في الكويت

صورة لشهادة التدريب الدولية  مواعيد التسجيل في مدرسة الهوكي

محمد العجمي يتسلم شهادة التدريب 

أكد تجهيز برنامج متكامل لتدريب الالعبين حسب المعايير الدولية

الداود يشيد بدعم املنصور و»الرياضة« خلطط نادي السيارات

 ٢٠ مــرور  مبناســبة 
عاما على تأســيس النادي 
الكويتي الرياضي للسيارات 
والدراجات اآللية، يســتعد 
النادي خالل املوسم الرياضي 
احلالي اعتماد برنامج تطوير 
طموح يرتكز على االستثمار 
العمرية الصغيرة  بالفئات 
الواعــدة  لصقــل املواهــب 
وتأهيلها للمشاركات الدولية 
بغرض حتقيــق اإلجنازات 
االكتفــاء مبجــرد  وعــدم 

املشاركة.
من جهــة أخرى، تعكف 
اإلدارة الفنية بالنادي على 
جتهيــز برنامــج متكامــل 
لتدريــب الالعبــني حســب 
املعاييــر الدولية من خالل 
اختيار املعسكرات التدريبية 
البطوالت احمللية  وتنظيم 
التــي ســتبرز اإلمكانيــات 

الفنية ألبطال املستقبل.

التعاون مع الهيئة
ويسعى النادي بالتعاون 
مع الهيئة العامة للرياضة 
الستكمال األعمال اإلنشائية 
فــي حلبــة جابــر األحمــد 

التابعة للنادي والكائنة على 
الســادس  الدائري  الطريق 
مبنطقــة الضجيــج، حيث 
متثل احللبــات واملضامير 
اخلاصة بسباقات السيارات 
والدراجات احللقة األولى في 
سلســلة النجاح بتاريخ ١8 
أكتوبر ٢٠١٧ يصادف مرور 
عشــرين عاما على إشــهار 
النادي من قبل الهيئة العامة 

للشباب والرياضة.

إشادة بالمنصور
وبهذه املناســبة، صرح 
رئيس مجلس ادارة النادي 
الشيخ احمد الداود السلمان 
بأن التعاون املثمر مع الهيئة 
العامة للرياضة وخصوصا 
مع املدير العام الشيخ احمد 
املنصور وجهات االختصاص 
بالهيئــة نتــج عنــه رؤية 
جديــدة مبشــرة باخليــر 
لرياضة السيارات والدراجات 
في الكويــت، فبعد مبادرة 
املنصور بإنشــاء وجتهيز 
مضمــار صبــاح االحمد لـ 
»الدراغ ريس«، مت التنسيق 
وعقد عدد من االجتماعات مع 

املسؤولني بالهيئة، وأعطى 
مدير عــام الهيئة تعليماته 
املباشــرة لتذليــل العقبات 
أمــام تنفيــذ  واملعوقــات 
املشاريع اإلنشائية في حلبة 
جابر األحمد وأهمها استكمال 
األعمــال املتوقفــة مبيــدان 
صبــاح األحمــد لســباقات 
السرعة )دراغ ريس( وانهاء 
املستندات الالزمة مع اجلهات 

احلكومية لهذا الغرض.

تمثيل مشرف
وأعرب الــداود عن بالغ 
ســعادته للتعــاون الكبير 
واملتابعــة املســتمرة الذي 
يبديه الشيخ أحمد املنصور 
لتمكــني النادي مــن الوفاء 
بالتزاماتــه نحــو تطويــر 
الرياضــة علــى املســتوى 
احمللــي واالنطــالق نحــو 
التمثيل املشرف للكويت في 
احملافل االقليمية والدولية.
وأضاف ان افتتاح ميدان 
صبــاح األحمــد لســباقات 
الســرعة سيساهم في جذب 
أعــداد كبيــرة مــن شــباب 
الكويــت ملمارســة هوايتهم 

سواء بالتسابق أو االستمتاع 
مبشاهدة األنشطة والسباقات، 
فخــالل الســنوات املاضيــة 
اقتصــرت مشــاركة أبطــال 
الكويت على البطوالت التي 
تنظم في البحرين واالمارات 
وقطر، ولم يتحقق حلم هؤالء 
الشــباب بافتتــاح املضمــار 
اخلاص بهــذه الرياضة على 
الرغم مــن الوعود املتكررة، 
حيث كانت الكويت السباقة 
الســتضافة هــذا النــوع من 
الســباقات منــذ منتصــف 
الثمانينيات من القرن املاضي، 
لكن بعد إزالة املضمار القدمي 
لم ميكن هؤالء الشــباب من 
احلصــول علــى حقهــم في 
إيجاد حلبة خاصة مبقاييس 
دولية تشبع رغبتهم مبمارسة 
الهواية في مكان آمن تتوافر 
فيه شــروط األمن والسالمة 

املعتمدة دوليا.

تفاؤل مشرق
وعن التفاؤل باملســتقبل 
السيارات  املشــرق لرياضة 
والدراجــات، أشــار الشــيخ 
أحمد الــداود إلى أن اجلهود 
احلثيثــة التي تبــذل حاليا 
بالهيئة العامة للرياضة هي 
مبعث األمل بعودة الرياضة 
الكويتية لإلجناز على الرغم 

من كل املعوقات.
وأضاف أنه اذا تضافرت 
املساعي بني النادي والهيئة 
العامــة للرياضــة حســب 
اجلدول الذي يتم اعداده حاليا 
من املسؤولني بالنادي وجهات 
االختصــاص بالهيئة العامة 
للرياضة، فإن القادم من األيام 
ستشهد بوادر األمل بالعودة 
املظفــرة للرياضة الكويتية 
لتواكب التطور الذي تعيشه 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
ودول العالم التي سبقتنا في 
مجال تنظيم األحداث الدولية 
برياضة السيارات والدراجات 

اآللية.

رئيس الهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد املنصور وخلفه مبنى الرئاسة

نشاطات وبطوالت كثيرة ومتنوعة لنادي السيارات والدراجات االلية 

رئيس نادي السيارات والدراجات اآللية الشيخ أحمد الداود

يسعى النادي 
بالتعاون مع الهيئة 
الستكمال األعمال 
اإلنشائية في حلبة 

جابر األحمد

افتتاح ميدان صباح 
األحمد لسباقات 
السرعة يساهم 
في جذب أعداد 
كبيرة من الشباب

مشعل العجمي يجتاز املرحلة الثانية للمدربني القادة في فنلندا

العجمي: نعمل على بناء جيل جديد
في نادي األلعاب الشتوية

سمير بوسعد

أكد رئيــس نــادي االلعاب 
الشتوية فهيد العجمي اهتمام 
ورعاية املواهب اجلديدة املنتسبة 
الى النادي ومدرسة هوكي اجلليد 
وفي االلعاب الشتوية االخرى 
كالتزلــج الســريع والرقــص 
االيقاعــي والكيرلينغ والتزلج 

القصير.
واعتبــر العجمــي، الــذي 
يرأس أيضا اللجنة التنظيمية 
اخلليجية للرياضات الشتوية، 
ان فتح باب االشتراك في مدرسة 
الهوكي ومجانا للبنني والبنات 
من ســن 4 سنوات الى ١4 سنة 
ابتداء من اليوم االثنني وملدة 4 
ايام حتى يوم اخلميس املقبل 
من الساعة 5:3٠ الى الساعة 8:3٠ 
مساء بالتعاون مع ادارة الرياضة 
للجميــع فــي الهيئــة العامــة 
للرياضة في مقر نادي االلعاب 
الشــتوية قطعة 8 شارع حمد 
الصقر بالشامية، خطوة جبارة 
تستحق الثناء الستقطاب اكبر 

عدد من املوهوبني في اللعبة.
وأشــاد العجمــي بالداعمني 
للنادي، الفتا الى ان تطور النادي 

ال يقتصر على لعبة بعينها امنا 
كل ما يتعلق بتحســني ألعابه، 
وينســحب االمر علــى الكوادر 
الفنية واالدارية التي ميتلكها من 
اصحاب اخلبرة والالعبني ايضا، 
السيما ان الالعب مشعل العجمي 
قد اجتاز املرحلة الثانية من دورة 
املدربني القادة التي تنظمها حاليا 
مملكة فنلنــدا صاحبة اخلبرة 
والعراقة فــي فنون الرياضات 
الشتوية والسيما هوكي اجلليد.
وكان النــادي قد فتح الباب 

امام االنتساب في لعبتي االيقاعي 
والتزلج ليكون بذلك موفرا كل 
اخليــارات للشــباب الكويتــي 
والسيدات الراغبني والراغبات 
في ممارســة االلعاب الشتوية 
والوصول الى العاملية لرفع اسم 
وعلم الكويت عاليا في احملافل 
العربية واخلليجية والعاملية.


