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توقيع مذكرة تفاهم بني »الرماية« 
ونظيره الكازاخستاني

ديوان الكندري كرّم الدولة وكميل

كــرم ديوان الكندري فــي بنيد القار العب 
املنتخــب الوطنــي والنادي العربي الســابق 
عبدالرحمــن الدولــة والعــب األزرق ونادي 
التضامن فتحي كميل وذلك تقديرا إلسهاماتهما 
الكبيرة في الرياضة خالل السنوات املاضية، 
والتي رفعت علم الكويت في احملافل الدولية 

عاليــا بإجنازاتهم التي ســتبقى راســخة في 
الذاكرة.

وشارك في التكرمي الشــيخ علي اخلليفة 
الصباح وعدد من الشخصيات الرياضية ورواد 
الديوان الذين حرصوا على التواجد واملشاركة 

املعنوية في التكرمي.

وقــع رئيــس االحتادين 
العربي والكويتــي للرماية 
م.دعيج العتيبي مذكرة تفاهم 
وتعاون مــع وزير الرياضة 
والثقافة الكازاخستاني والذي 
يترأس االحتاد الكازاخستاني 

للرماية.
إلــى  املذكــرة  وتهــدف 
التعــاون وتبــادل اخلبرات 
الرياضية والتعاون التدريبي 
واملناهج األكادميية برياضة 
الرماية والعلوم الرياضية بني 

الكويت وكازاخستان.
عــن  العتيبــي  وعبــر 
اعتزازه وتقديره لالستقبال 
الكبير واحلفاوة التي ملســها 
مــن اجلانب الكازاخســتاني 
واهتمامهــم الكبيــر بإجناح 
البطولة اآلســيوية السابعة 
التي شــارك فيها أكثر من ٢9 
دولة آســيوية مبجموع 35٠ 

راميا ورامية.
وقال: لقد ملسنا من اإلخوة 
بكازاخســتان تقديــرا كبيرا 
للكويت أميرا وحكومة وشعبا، 
حيث أثنى املسؤولون هناك 
على دعم الكويت في اجلوانب 
اإلنسانية ومساهمات صاحب 
السمو األمير حفظه اهلل عند 
اســتقالل كازاخستان، حيث 
كان أول مبنــى يقام لألمانة 
البلــدي  العامــه للمجلــس 
بالعاصمة اســتانا من تبرع 
الكويت حيث قامت جمهورية 
كازاخســتان بصــك عملــة 
ورقية من فئة اخلمســمائة 
وعليها صورة أبراج الكويت 
تقديرا لدور الكويت الداعم 
لألشــقاء بكازاخســتان كما 
ان املنتخب الكازاخســتاني 

أقيمت بطولة )إيســيمو 
EFC( للمالكمة الصينية على 
صالة الشيخ عبداهلل اجلابر 
باحتاد اجلودو والتايكوندو 
برعاية معهد كروس فت الب، 
وبحضــور عــدد كبيــر من 
أولياء أمور الالعبني ومحبي 
الفنون القتالية في الكويت.
وتعد هــذه البطولة من 
أكبر البطوالت التي شهدتها 
الكويت، حيث شــارك فيها 
٢٠4 العبني ميثلون ١٢ هيئة 
وناديًا، على اختالف الفئات 
العمرية املختلفة )البراعم- 

الناشئني- الرجال(. 
وقد بدأت فعاليات البطولة 
املدربــني والالعبني  بتكرمي 
والالعبــات الذيــن حققــوا 
ميداليات عاملية ودولية في 
منافسات سابقة، وشكرهم 
علــى املجهود الــذي بذلوه 
إلجناح الفنون القتالية، ثم 
انطلقت مباريــات البطولة 
بــدءا بــأوزان البراعــم، ثم 
أوزان الناشئني وختاما أوزان 

الرجال )الوزن املفتوح(. 
وفــي ختــام املنافســات 
مت احتســاب الترتيب العام 

للرماية يحرص سنويا على 
املشــاركة في بطولة األمير 
الدوليــة الســنوية الكبرى 
والتي تقام سنويا على مجمع 
ميادين الشيخ صباح األحمد 

األوملبي للرماية ب.
وفــي ختــام تصريحــه، 
تقــدم العتيبــي نيابــة عن 
أعضاء مجلس اإلدارة وجميع 
منتســبي رياضــة الرمايــة 
بالشــكر والتقدير حلضرة 
صاحب الســمو أمير البالد 
وســمو ولي العهد وســمو 
رئيس مجلس الوزراء للدعم 
الكبيــر الذي تلقــاه رياضة 
الرماية كما تقدم بالشكر لكل 
املهنئني بعد الفوز وحتقيق 
4 ميداليــات ذهبيــة ورفــع 

لألندية الــذي جاء كالتالي: 
معهــد القمم الشــامخة في 
املركز األول، معهد بيســت 
فايترز ثانيــا، واألكادميية 

الدولية في املركز الثالث.
بدوره، قال رئيس منظمة 
إيســيمو فايتنج شامبيون 
حســن  الشــيهان/   ،EFC
الكنــدري: أتوجــه بجزيــل 
الشكر للخبير الدولي املاستر 
نبيل النجدي، ومدير البطولة 
عوض سيالة، ومدير اللجنة 
املنظمــة محمــد اجلارحي، 
واإلداريني واحُلّكام للجهود 
املبذولة في إجناح البطولة، 

علم الكويت وعزف الســالم 
الوطني مشيدا بجهود أبطال 

الرماية.
وفي نفس السياق، يقيم 
نادي الرماية حفل استقبال 
ألبطال الرماية في الـ 3٠:١٢ 
بعــد ظهــر غــد فــي قاعــة 
التشــريفات في حني سيقام 
حفــل تكــرمي للفائزيــن في 
السابعة  البطولة اآلسيوية 
واجلهاز الفني يوم اخلميس 
املقبل مبجمع ميادين الشيخ 
األوملبــي  صبــاح األحمــد 

للرماية.

وأشكر راعي البطولة مساعد 
بوشهري، والشكر موصول 
لطاقم املدربني وأولياء األمور.

وأشاد الكندري مبستويات 
الالعبــني، والــروح القتالية 
كل  التــي ســادت  العاليــة 
املباريــات، متمنيا مزيداً من 
التقــدم إلعالء اســم الكويت 
في الفنون القتالية باحملافل 

الدولية والقارية.

م.دعيج العتيبي

تكرمي راعي البطولة 

اخلليفة والكندري يكرمان الدولة وكميل

منافسة قوية في بطولة »إيسيمو« للمالكمة الصينية

جانب من فعاليات البطولة 

في ختام الجولة األولى من الدوري السعودي

النصر يتجاوز الفيصلي.. وأحد يصعق الشباب
الرياض - خالد المصيبيح 

انتهت اجلولة االولى من الدوري السعودي 
لكرة القدم والتــي لعب خاللها ٧ مباريات كان 
آخرها لقاء النصر مبستضيفه الفيصلي والذي 

كسبه »العاملي« بنتيجة 3-١. 
وقدم النصر اداء جيدا في الشوط االول، ازال 
فيه مخــاوف جماهيره بعد ظهوره الباهت في 
البطولة العربية، وتوج اداؤه باألهداف الثالثة 
التي تناوب على تسجيلها محمد السهالوي من 
كرة رأســية )٢٠( ويحيى الشــهري من انفراد 
باحلارس )٢3( وفهد اجلميعة اثر تسديدة قوية 
اســتقرت في سقف الشــباك )34(، قبل ان يرد 
الفيصلي في منتصف الشوط الثاني عبر منصور 

حمزي )69(.

وشهدت املباراة في دقيقتها االخيرة طرد العب 
الفيصلي سعيد الربيعي بداعي اللعب العنيف. 
وكسب النصر بذلك اول 3 نقاط وضعته ثاني 
الترتيب متساويا مع الباطن الثالث باألهداف. 

خسارة الشباب أمام أحد 
وقبل لقاء النصر والفيصلي، خسر الشباب 
على ارضه وامام جماهيره من أحد الصاعد ١-٢ 

في احدى مفاجآت اجلولة االولى. 
ســجل ألحد العبه الســوداني محمد الضو 
)٢٢( وعبداهلل األسطا باخلطأ في مرماه )89(، 
وللشباب محترفه األرميني ماركوس بيتزيللي 

.)8٢(
وعزا مدرب الشــباب سامي اجلابر خسارة 
فريقه الى تألق حــارس مرمى احد اجلزائري 

بن دوخة الذي وقف سدا امام جميع محاوالت 
»الشبابيني«. 

وكشفت اجلولة االولى بعد نهايتها ان االرض 
لم تلعب مع اصحابها في 4 مباريات من اصل ٧، 
فخسرت فرق االحتاد والفتح والشباب والفيصلي 
مبارياتهــا علــى ارضها، في وقت كســبت فرق 
الهالل واالتفاق والقادسية مبارياتها التي اقيمت 

على ارضها. 
وتصدر التعاون اجلولة االولى بفارق االهداف 

عن 6 فرق اخرى متساوية معه بالنقاط. 
وعن الالعبني الذين برزوا في اجلولة االولى 
يأتي مهاجم االتفاق هزاع الهزاع على رأس القائمة 
بتسجيله هدفي فوز فريقه على االهلي، وكذلك 
مهاجم الباطن تراباي اديسون والنصراوي الصاعد 
فهد اجلميعة والعب التعاون عبداملجيد السواط.

لبنان يواجه تايوان في »السلة اآلسيوية« اليوم

»الفراعنة« يبدأ معسكره في 21 اجلاري
القاهرة - سامي عبدالفتاح 

اســتقر اجلهاز الفني للمنتخب املصري بقيادة 
األرجنتينــي هيكتــور كوبــر، علــى بدء معســكر 
»الفراعنة« يوم ٢١ الشهر اجلاري، استعدادا ملباراتي 
أوغندا يومي 3١ أغسطس اجلاري و5 سبتمبر املقبل 

في تصفيات كأس العالم ٢٠١8 في روسيا.

وفضــل اجلهاز الفني انطالق املعســكر يوم ٢١ 
الشهر اجلاري حتى يتسنى له إعداد الالعبني احملليني 
بشكل كاف قبل مواجهتي أوغندا املهمتني في مشوار 
املنتخــب بتصفيات كأس العالــم، بجانب حصول 
العبي األهلي على قســط من الراحــة عقب مباراة 

نهائي كأس مصر غدا.
على صعيد آخر، رفض مجلس إدارة نادي الزمالك 

العرض املقدم إلى قائد فريقه األول لكرة القدم محمود 
عبدالرازق »شيكاباال« من الرائد السعودي لضعف 
املقابــل املادي. كان الرائد تقدم بعرض خالل األيام 
األخيرة الستعارة شــيكاباال )3١ عاما( ملدة موسم 
مقابل ١5٠ ألــف دوالر. ومؤخرا أعلن رئيس نادي 
الزمالك مرتضى منصور ان شيكاباال سيرحل عن 
الزمالك الى وادي دجلة او املصري بناء على طلبه.

بيروت - ناجي شربل 

اســتعاد منتخــب لبنان 
نغمة االنتصارات في بطولة 
آســيا الـ ٢9 في كرة الســلة 
التي تقام فــي بيروت حتى 
٢٠ اجلــاري بفــوزه علــى 
كازاخستان 96- ٧4 في ختام 
الدور األول ضمن منافسات 

املجموعة الثالثة.
وكان املنتخب اللبناني فاز 
افتتاحا على املنتخب الكوري 
اجلنوبي قبل أن يخسر أمام 
نيوزيلنــدا فرفــع رصيــده 
الى خمس نقاط في وصافة 
املجموعة خلــف نيوزيلندا 
التي صــار رصيدها خمس 
نقــاط مقابــل خمــس نقاط 
للكوريني وثالث لكازاخستان.
ويلعب لبنــان اليوم في 
الدور الثاني مع تايوان على 
ان يلتقي الفائز منهما في ربع 

النهائي ايران االربعاء.
مباريــات  باقــي  وفــي 
السبت، فازت اليابان وكوريا 

اجلنوبية واستراليا.
وأجــرى مــدرب منتخب 
الليتوانــي راموناس  لبنان 
بوتاوتاس تغييرا وحيدا على 
تشكيلته األساســية بعدما 
أشرك أمير سعود بديال جلان 
عبد النور ليجاور القائد فادي 
اخلطيب ووائل عرقجي وعلي 
حيــدر واالميركــي املجنس 

نورفيل بيل.
تألق جميع العبي لبنان 
في هذه املباراة، والسيما وائل 
عرقجي الذي استعاد مستواه 
بتسجيل ٢٠ نقطة مع خمس 

متريرات حاسمة.
وأضاف فادي اخلطيب ١8 
فــي ٢١ دقيقة، وســجل أمير 
سعود ١3 نقطة و4 متريرات، 
فيما سيطر علي حيدر على 

املتابعات مع التقاطه 9 وسرق 
علي مزهر 6 كرات.

ومــن اجلانــب الكازاخي 
ســجل روســتام يرغالييف 
٢3 نقطــة وأضاف ميخاييل 

٢9 نقطة.
وضمــن املجموعة عينها 
اللبنانــي  عــاش اجلمهــور 
حلظــات حماســية بالغــة 
وهــو يتابــع مبــاراة كوريا 
اجلنوبيــة ونيوزيلنــدا ملــا 
لنتيجتهــا من تأثيــر كبير 
على الصــدارة خصوصا أن 
محاربي التايغوك خسروا أمام 
منتخب األرز بفارق 6 نقاط، 
واألخير خســر أمام راقصي 

الهاكا بفارق 6 نقاط.
وانتهــت املبــاراة بفــوز 
كوريا بفــارق نقطة واحدة 

.٧5 -٧6
وبعد حلولهــا في املركز 
الثالث، ضربت كوريا موعدا 

مع اليابان في الدور الفاصل 
املؤهل إلى ربع النهائي.

الياباني  املنتخــب  وكان 
حقق فوزا ساحقا ثانيا تواليا 
ضمــن منافســات املجموعة 
الرابعة، على حساب منتخب 
هونغ كونغ بفارق كبير بلغ 

33 نقطة 9٢- 59.
املنتخــب  تابــع  فيمــا 
االسترالي سلسلة انتصاراته 
املنتخــب  علــى  وتفــوق 
التايوانــي بفــارق 4٠ نقطة 
9٠- 5٠، محققا فوزه الثالث 
تواليا، بعد االول على اليابان 
بفــارق ١6 نقطة )84- 68(، 
والثانــي على هونــغ كونغ 
بفــارق 4١ نقطة )99- 58(، 
ليتصدر ترتيــب املجموعة 
الرابعــة برصيــد 6 نقــاط، 
ويتأهل للــدور ربع النهائي 
مباشرة دون اللعب واملرور 

في الدور الثاني.

محاولة لبنانية للتسجيل في سلة كازاخستان 

 العب النصر يحيى الشهري يتخلص 
من مضايقة مدافعي الفيصلي 

منتخبات اليابان 
وكوريا اجلنوبية 

وأستراليا حققت 
الفوز


