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مؤتمر صحافي لبطولة األمير للرماية

تعقد اللجنة املنظمة العليا لبطولة �صاحب ال�سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد الدولية ال�سنوية
الكربى ال�سابعة للرماية م�ؤمتر ًا �صحافي ًا يف ال�ساعة
 7:00م�ساء اليوم بقاعة ال�شيخ �سعد العبد الله
الكربى لالحتفاالت مبجمع ميادين ال�شيخ �صباح
الأحمد الأوملبي للرماية للحديث عن تفا�صيل الن�سخة
ال�سابعة من البطولة املقرر �إقامتها خالل الفرتة من

 19-12يناير احلايل.
وقال رئي�س االحتادين الكويتي والعربي للرماية
دعيج العتيبي �إن مناف�سات بطولة �سمو الأمري
الدولية ال�سابعة الكربى تبد�أ  13يناير احلايل ملدة
�أ�سبوع ،و�سط م�شاركة كبرية من الرماة والراميات
من خمتلف دول العامل.
وتوجه العتيبي بجزيل ال�شكر الى �صاحب ال�سمو

�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد على دعمه الريا�ضة
ب�صفة عامة والرماية ب�صورة خا�صة ،متمنيا ل�ضيوف
الكويت التوفيق يف البطولة.
وتوجه رئي�س االحتادين الكويتي والعربي للرماية
بال�شكر لوزير التجارة وال�صناعة وزي��ر الدولة
ل�ش�ؤون ال�شباب خالد الرو�ضان الذي �سيمثل �سمو
الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد يف افتتاح البطولة.
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 59جواداً وفرس ًا تتنافس
على كأسي ناصر الصباح وخليفة
العبداهلل بـ «الصيد والفروسية»
ب��رع��اي��ة ال��ن��ائ��ب االول
لرئي�س جمل�س ال���وزراء
وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص
�صباح االحمد ي�شهد م�ضمار
�سباق اخليل بنادي ال�صيد
والفرو�سية يف الثالثة من
بعد ع�رص اليوم املهرجان
العا�رش ل�سباق اخليل لهذا
املو�سم ال��ذي قيد فيه 59
ج��وادا وفر�سا من خمتلف
الكال�سات واجلروب تتناف�س
على ك�ؤو�س ال�شيخ نا�رص
�صباح االح��م��د واملغفور
له ال�شيخ خليفة العبدالله
للمبتدئات
املخ�ص�صة
وي����ن����وب ع����ن ال���ورث���ة
الريا�ضي القدير ال�شاعر
دعيج اخلليفة وك�أ�س نادي
ال�صيد وقد اعرب مدير عام
النادي م�سعود حيات عن
�سعادته باقامة مهرجان
اليوم عقب جناح الكويت
يف تنظيم خليجي  23وهن�أ
القيادة ال�سيا�سية والوزير
الرو�ضان ومدير عام الهيئة
العامة للريا�ضة د .حمود
فليطح بنجاح لقاء اال�شقاء
على �أر�ض ال�صداقة وال�سالم
ومتنى التوفيق للجميع يف
مهرجان اليوم.

• الشيخ ناصر الصباح

الكويت أمام الصليبخات لحسم التأهل
في كأس ولي العهد
كتب �سامح فريد:

تعود اليوم مناف�سات بطولة كا�س �سمو ويل العهد الى احلياة مرة اخرى
حيث يلعب نادي الكويت امام مناف�سه ال�صليبخات على ملعب الريموك
يف متام الرابعة والربع م�ساء يف مباراة ت�صب نظريا يف م�صلحة الفريق
االبي�ض الذي يت�صدر مناف�سات املجموعة االولى وي�سعى بكل قوة الن
يح�سم م�سالة انتقاله الى الدور قبل النهائي من البطولة يف اطار �سعيه
للمناف�سة على كل بطوالت املو�سم احلايل ال�سيما وانه يت�صدر م�سابقة
دوري فيفا هذا املو�سم حتى نهاية الدور الأول.
املباراة �صعبة للغاية بالن�سبة لل�صليبخات الذي يعرف جيدا انه
يواجه الفريق االف�ضل يف الكرة الكويتية خالل الفرتة احلالية ويعي
متاما ما ميلكه العميد من اوراق رابحة قادر على �صناعة الفارق يف اي
وقت من اوقات املباراة.
الكويت من املتوقع ان يدخل املباراة باف�ضل ت�شكيلة لديه معتمدا على
كل من حميد القالف يف حرا�سة املرمى وامامه الرباعي ح�سني حاكم
وفهد حمود وفهد �صباح و�سامي ال�صانع ويف و�سط امللعب الرباعي
حممد كمارا و�رشيدة ال�رشيدة وفهد العنزي وعبدالله الربيكي ويف
املقدمة باتريك فابيانو الى جوار الالعب جمعة �سعيد.
و�سيعمل العميد على ال�ضغط املبكر وال�رسيع من اجل ح�سم املباراة
مبكرا من خالل ت�سجيل هدف مع بداية اللقاء ي�ضغط من خالله على
اع�صاب العبي ال�صليبخات وي�صدر لهم االحباط بطريقة او باخرى
وهو ما ي�سهل بطبيعة احلال من مهمة االبي�ض يف اخلروج بالنقاط
الثالث من اللقاء وهو الهدف اال�سا�سي بالن�سبة للمدرب عبدالله ابو
زمع.
على اجلانب االخر ال�صليبخات ب��دوره �سيحاول ان يقف امام رغبة
الكويت يف الت�سجيل املبكر من خالل التمركز اجليد يف و�سط امللعب
والكثافة الدفاعية واحكام الرقابة على مفاتيح لعب الكويت وعدم ترك
م�ساحات �شاغرة امامهم.
ويعلم العبو ال�صليبخات ان احلفاظ على نظافة ال�شباك لفرتة طويلة قد
يربك العبي الكويت ويدفعهم لال�ستعجال يف اللعب وحماولة الت�سجيل
باي طريقة وهو ما قد ينتج عنه اخطاء.
الكويت يدخل مباراة اليوم ولديه ت�سع نقاط من الفوز يف ثالث مباريات
�سابقة مت�صدرا للمجموعة االولى فيما ال�صليبخات ميلك نقطتني فقط
واخل�سارة اليوم تعني خروجه ر�سميا من ال�سباق.

العربي يخشى مفاجآت برقان الليلة
كتب �سامح فريد:

ي�سعى الفريق االول لكرة القدم
ب��ن��ادي ال��ع��رب��ي ال���ى حتقيق
ال��ف��وز ال��ي��وم عندما يلعب يف
متام ال�سابعة امام برقان �ضمن
مناف�سات امل��ج��م��وع��ة االول���ى
لبطولة كا�س �سمو ويل العهد على
ملعب ن��ادي الريموك يف مباراة
يهدف خاللها االخ�رض الى بداية
جديدة بعد فرتة االيقاف ال�سابقة والتي حاول املدرب حممد ابراهيم
ان ي�ستغلها باف�ضل �شكل ممكن ويعالج ال�سلبيات التي حدثت يف �صفوف
االخ�رض مع بداية املو�سم.
املباراة وان كانت تبدو من الناحية النظرية يف م�صلحة العربي اال ان
املواجهات ال�سابقة بني الفريقني تعطي انطباعا بغري ذلك حيث ان
العربي �سبق وف�شل يف الفوز على برقان يف عدة منا�سبات وهو ما منح
فريق برقان ثقة كبرية بالنف�س عند مواجهة العربي يف اي بطولة.
العربي عمل يف الفرتة ال�سابقة على عالج االزمة الهجومية ا�ضافة الى
�رضورة العمل على زيادة م�ساحة التجان�س بني خمتلف اخلطوط من اجل
الو�صول الى اف�ضل م�شتوى فني وبدين.
ومن املتوقع ان يعتمد املدرب حممد ابراهيم على عنا�رصه اال�سا�سية
مثل �سلمان عبدالغفور يف حرا�سة املرمى واحمد ابراهيم وحممد ابراهيم
يف الدفاع ا�ضافة الى حممد فريح وعلي مق�صيد وعبدالله ال�شمايل وكيتا
وطالل نايف وعبدالعزيز ال�سليمي والنيجريي بوبي وح�سني املو�سوي
ر�أ�س حربة.
ومن املعروف ان العربي كان قد ف�سخ التعاقد مع الثنائي املحرتف
االردين حممود املر�ضي ا�ضافة الى املدافع امل�رصي �شوقي ال�سعيد يف
الفرتة ال�سابقة.
العربي يحتل و�صافة املجموعة حيث ميلك ت�سع نقاط ،نف�س ر�صيد
الكويت ،ولكن مع مباراة اكرث فيما برقان من جانبه يحتل املركز قبل
االخري بر�صيد نقطتني.

• عبد الله الشمالي مير من دفاع برقان

الجواد موقد للفرماوي فاز بكأس سعد العبداهلل
برعاية ورث��ة املغفور له الأمري
الوالد �سعد العبدالله الذين ناب
عنهم ال�شيخ خالد فهد ال�سعد توج
اجل��واد موقد ال�سطبل الفرماوي
بقيادة من�صور بطال لك�أ�س �سعد
الكويت املخ�ص�صة للكال�س االول
على م�سافة 1200م بزمن 91/18/1
ق بعد مناف�سة قوية مع اجلواد
�رضغام ال�سطبل ال�صالح الذي احتل
املركز الثاين وجاء اجل��واد علقم
ال�سطبل القني بقيادة حممد يف
املركز الثالث وقام ال�شيخ خالد
فهد ال�سعد بتقدمي الك�أ�س الى عمداء
ا�سطبل الفرماوي وهن�أهم بالفوز
وا�شاد بالتنظيم والإدارة للمهرجان
و�شكررئي�س و�أع�ضاء جمل�س االدارة
واكد ا�ستمرار دعم ورثة املغفور له
االمري الوالد ال�شيخ �سعد العبدالله
لفرو�سية الفروانية يف املو�سم
املقبل ب���إذن الله ثم ق��ام مبارك
الديحاين و�أمني ال�صندوق فيحان
التوم بتقدمي درع النادي الى ال�شيخ
خالد الفهد تقديرا لدعمه ل�سباقات
االباء واالجداد و�شكره على رعايته
للمهرجان ودعم ورثة �سعد الكويت
لريا�ضة الفرو�سية كما فاز اجلواد
رجوان ال�سطبل امليموين بقيادة علم

• الشيخ خالد فهد السعد يقدم الكأس ألسرة الفرماوي

بالكا�س املقدمة من ورثة املغفور
له �سعد العبدالله واملخ�ص�صة
للكال�س الثاين على م�سافة 2000م
بزمن 45/17/2ق وج��اء هيهات
ال�سطبل ال�رشق يف املركز الثاين
واجلواد درعاوي ال�سطبل ال�شالحي
يف امل��رك��ز الثالث وق��ام ال�شيخ
خالد بتقدمي الكا�س وتهنئة ا�رسة

وف بقية الأ�شواط فاز
الفرماوي
يِ
اجل��واد رم�ضان ال�سطبل الهطالين
بقيادة مورغن بكا�س مركز اجلواد
العربي يف ال�شوط الثالث املخ�ص�ص
للكال�س االول للخيل العربية
اال�صيلة على م�سافة 1200م بزمن
16/30/1ق وجاء اجل��واد رم�ضان
يف املركز الثاين واجلواد عا�صفه

للنبهان باملركز الثالث وقام
نا�رص بور�سلي باالنابة عن عالء
الرومي رئي�س مركز �آالمناء لبيت
العرب بت�سليم الك�أ�س الى الهطالين
وهن�أه بالفوز.
وفاز اجلواد جمازف ال�سطبل املر�شد
بقيادة حممد الفرماوي بال�شوط
الثالث املخ�ص�ص للكال�س الثالث
علي م�سافة 1000م بزمن 95/4/1ق
وجاء اجلواد فكاك ال�سطبل ال�سيحان
ب��ق��ي��ادة علي يف امل��رك��ز الثاين
واجل��واد الطارق ال�سطبل ال�صالح
بقيادة توفيق يف املركز الثالث
وف��از اجل��واد �إل��زم ال�سطبل القني
ب��ق��ي��ادة ن��ا��صر بال�شوط الثاين
املخ�ص�ص للكال�س ال��راب��ع على
م�سافة 2400م وجاء اجلواد الباهي
ال�سطبل العبيد يف املركز الثاين
واجلواد هيمنة ال�سطبل ال�رشق يف
املركز الثالث.
وفاز اجلواد تنظيم ال�سطبل اخل�رض
بال�شوط االول املخ�ص�ص للكال�س
الرابع على م�سافة 2400م وجاء
اجل��واد واج��د ال�سطبل ال�رشق يف
امل��رك��ز ال��ث��اين واجل���واد م�شارك
ال�سطبل مطلق العتيبي يف املركز
الثالث.

 4.15مساء

القادسية يستعيد المشعان
 ...والرياحي يغيب
وديابي لم يتم قيده

�شهدت تدريبات القاد�سية عودة
الع��ب ال��ف��ري��ق الأول عبدالعزيز
امل�شعان ،وذلك بعد فرتة طويلة
من الت�أهيل ب�سبب �إ�صابة حلقت به
يف باطن القدم.
ويلتقي القاد�سية غدا نظريه كاظمة
يف اجلولة اخلام�سة لك�أ�س �سمو
ويل العهد ،حيث يت�صدر الأ�صفر
املجموعة الثانية بر�صيد  10نقاط،
فيما يحل كاظمة يف املركز الثالث
بفارق نقطة واحدة.
وقال املن�سق الإعالمي زياد ال�شطي
�إن م�شاركة امل�شعان �سيحددها
اجل��ه��از الفني بقيادة الكرواتي
داليبور.
• عبدالعزيز املشعان
و�أ�شار �إلى �أن �صفوف الأ�صفر باتت
كاملة ال��ع��دد مل��واج��ه��ة كاظمة،
با�ستثناء �أحمد الرياحي الن�شغاله مع منتخب الأردن يف الت�صفيات
الآ�سيوية حتت � 23سنة .وك�شف ال�شطي �أن موقف املحرتف اجلديد
الإيفواري ديابي فيما يخ�ص امل�شاركة يف املباريات مل يت�ضح ،ال�سيما
�أن الالعب مل يتم ت�سجيله يف االحتاد.
ولفت ال�شطي �إلى �أن �إدارة القاد�سية مل ت�ستغن حتى الآن عن �أي من
املحرتفني ،مبا يعني �أن الثالثي تياجو ،وليما الربازيليني� ،إلى
جانب الغاين ر�شيد �صوماليا رهن �إ�شارة اجلهاز الفني.
جدير بالذكر �أن القاد�سية كان ب�صدد ت�رسيح املحرتف الربازيلي تياغو،
�إال �أن اخلطوة ت�أجلت ،يف ظل م�شاركة الالعب يف التدريبات واملباريات
الودية مع الأ�صفر.

 7.00مساء

في مهرجان مثير لفروسية الفروانية

• دفاع الصليبخات يحاول إيقاف عبدالله البريكي

الذلول شلفاء لتويم الهاجري
يفوز بكأس النادي الـ 16للهجن
ف���از ال���ذل���ول ���ش��ل��ف��اء لتومي
ال���ه���اج���ري ب��ك��ا���س ال��ن��ادي
ال��ك��وي��ت��ي للهجن ال�ساد�سة
ع�رشة لهذا املو�سم املخ�ص�صة
حل��ق��اي��ق اب��ك��ار ع��ل��ى م�سافة
اربعة كيلو بعد مناف�سة قوية
من الذلول الريا�ضية لنا�رص
�سعود العجمي ال���ذي احتل
املركز الثاين وج��اء الذلول
ال�شايبة لفا�ضل الهاجري يف
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث وق���ام ربيح
العجمي بت�سليم الكا�س وتهنئة
تومي الهاجري بالفوز ومتنى
ال��ت��وف��ي��ق ل��ب��ق��ي��ة امل��ل�اك يف
ال�سباقات املقبلة وهن�أ الكويت
بنجاح ختام خليجي .23
ويف بقية الأ�شواط فاز الذلول
�سيا�سه لزايد العتيبي بال�شوط
االول للقايا ابكار وفاز الذلول
خملف حلمد امل���ري بال�شوط
ال���ث���اين وال���ذل���ول ق���ذا لظفر
الهاجري بال�شوط الثالث وفاز
ال��ذل��ول مهلي لفي�صل �سعود
بال�شوط الرابع وال��ذل��ول وعد
لنا�رص مبارك بال�شوط اخلام�س
وال��ذل��ول م�شعل ملحمد جا�رس
بال�شوط ال�����س��اد���س وال��ذل��ول

• ربيح العجمي يسلم الكأس لتومي الهاجري

م�صيحه ملحمد تومي الهاجري
بال�شوط ال�سابع والذلول الزعيم
بال�شوط التا�سع اي�ضا والذلول
�صدمه لفا�ضل الهاجري بال�شوط
العا�رش وال��ذل��ول ع��ز اجلي�ش
لعبدالرحمن العجمي بال�شوط
احل��ادي ع�رش والذلول ع�سريي
لفا�ضل الهاجري بال�شوط الثاين

ع�رش وال��ذل��ول ع��ايل البراهيم
ه���ادي بال�شوط ال��ث��ال��ث ع�رش
والذلول هدبه لنا�رص العجمي
بال�شوط الرابع ع�رش والذلول
ال�صارم لعبدالله املانع بال�شوط
اخلام�س ع�رش والذلول وبره لعبد
الهادي ح�سني الدوا�س بال�شوط
ال�ساد�س ع�رش.

