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يواجه العربي في أولى مبارياته الودية ...غداً

نادي الكويت يرفع الحمل التدريبي في معسكره القطري
ي��وا���ص��ل ال��ف��ري��ق االول لكرة
القدم بنادي الكويت تدريباته
اجلماعية يف مع�سكره ال�شتوي
املقام حاليا بالعا�صمة القطرية
ال��دوح��ة ح��ي��ث ي��رك��ز اجلهاز
الفني على عالج ال�سلبيات التي
وقع فيها الفريق خالل الفرتة
ال�سابقة م��ع ��ض�رورة العمل
القوي على ا�ستعادة اللياقة
الذهنية والفنية والبدنية خا�صة
وان موعد نهائي كا�س ويل العهد
بات على االبواب وي�أمل املدرب
حممد عبدالله ان ي�صل الى اف�ضل
م�ستوى ممكن قبل املباراة املقرر
اقامتها يف الثامن والع�رشين من
ال�شهر احلايل.
و�سيحاول العميد اي�ضا منح
الفر�صة ل��ع��دد م��ن الالعبني
الذين مل ي�شاركوا با�ستمرار يف
الفرتة ال�سابقة من اجل التعرف
على م�ستواهم وحماولة جتهيز
اكرب عدد ممكن خا�صة وان فرتة
احل�سم للمو�سم �ستت�سم باثارة
وتناف�سية عالية.
ومن املعروف ان الكويت يت�صدر
م�سابقة دوري فيفا بفارق اربع
نقاط عن ال�ساملية الو�صيف
الذي ي�سعى بدوره الى اللحاق

باالبي�ض.
كما انه و�صل الى نهائي كا�س
�سمو ويل العهد وتنتظره مواجهة
من العيار الثقيل امام القاد�سية
على ا�ستاد جابر الدويل.
وكانت قد ا�شارت و�سائل اعالم
قطرية الى انه قد قرر اجلهاز
الفني لنادي العربي القطري،
ب��ق��ي��ادة الآي�����س��ل��ن��دي هيمري
هاجلرمي�سون ،خو�ض مباراتني
وديتني خالل الأيام املقبلة.
و�سوف تكون امل��ب��اراة الأولى
غدا الثالثاء ،مع فريق الكويت
و�ستكون الثانية مع فريق دلهي
ديناموز الهندي يف الـ 18من
ال�شهر نف�سه.
وت�أتي املباراتان يف �إطار �سعي
اجلهاز الفني لتجهيز الفريق
ب�صورة جيدة للمرحلة املقبلة،
وا�ستغالل ف�ترة توقف بطولة
الدوري احلالية ،ب�سبب م�شاركة
املنتخب القطري يف بطولة
�آ�سيا.
ويحتل فريق العربي املركز
ال�ساد�س يف ج���دول الرتتيب
بر�صيد  21نقطة ،ويطمح يف
حت�سني مركزه بعد ا�ستئناف
بطولة الدوري.

الجاسم :انتخابات لم تحدث
من قبل ...والتجديد مطلوب

��صرح ع��ادل اجلا�سم ع�ضو
جمل�س االدارة املدير الداخلي
�سابقا بالنادي العربي ب�أن
احل��رك��ة الريا�ضية �شهدت
انتخابات رائعة يف االندية
الـ  6التي اجريت فيها اول
ام�س مل حتدث من قبل بهذه
ال�شفافية ب�صفة عامة،
ويف العربي ب�صفة خا�صة،
والتغيري ك��ان مطلوبا من
اج��ل جتديد م�سرية القلعة
اخل����ضراء ،وب��ارك للجميع
هذا ال�سلوك الرائع الذي ظهر
به اع�ضاء القائمتني اثناء
املناف�سة يف الت�صويت.
• عادل اجلا�سم
و�أ�ضاف اجلا�سم ان ما حدث
يف العربي هو رغبة رجاالت النادي وابنائه واع�ضاء اجلمعية
العمومية ،واحلمدلله اجلميع خرج من هذه املناف�سة وهم اخوة
وابناء ناد واحد ومتنى من الله التوفيق ملجل�س االدارة اجلديد
برئا�سة الزميل عبدالعزيز عا�شور حتى يقود العربي الى مكانه
الطبيعي.

• فرحة �سابقة لالعبي الكويت

يوسف العبدالرزاق يتوج ببطولة

اإلمارات الدولية للدراجات المائية

تم تتويج أبطال المسدس والبندقية والقوس والسهم

اختتام بطولة عبداهلل المبارك للرماية
بنجاح كبير

• يو�سف العبدالرزاق

حقق امل�صنف االول عامليا املت�سابق الكويتي
يو�سف العبدالرزاق ك�أ�س املركز االول لفئة
كبار املحرتفني يف اجلولة االولى من بطولة
«االم��ارات الدولية  »2019للدراجات املائية
التي اختتمت اول ام�س ال�سبت يف دبي.
واعرب العبدالرزاق يف ت�رصيح له عقب ال�سباق
عن �سعادته بتحقيق هذا االجناز اجلديد ورفع
علم الكويت على من�صة التتويج بالتزامن مع
ح�صوله على الت�صنيف العاملي االول ال�صادر
من االحتاد الدويل لريا�ضة املحركات البحرية
«يو.اي.ام».
واث��ن��ى ال��ع��ب��دال��رزاق على القائمني بتنظيم
البطولة واهتمامهم بكافة اجلوانب التنظيمية
قبل و�أثناء وبعد ال�سباق ما انعك�س ايجابا على

كافة املت�سابقني وامل�ساعدين والفنيني.
ون��وه العبدالرزاق باهتمام ومتابعة وكيل
الديوان االمريي ل�ش�ؤون اال�رسة ال�شيخ �صباح
نا�رص ال�صباح بالإ�ضافة الى رعاية القطاع
اخلا�ص له من خ�لال �رشكة زي��ن لالت�صاالت
وبيت التمويل الكويتي واخلليج للكيبالت.
واو�ضح العبدالرزاق �أن اجلولة الثانية من
اجلوالت ال�سبع لبطولة املو�سم �ستقام اال�سبوع
املقبل يف العا�صمة الإماراتية ابوظبي.
يذكر ان املت�سابق يو�سف العبدالرزاق هو اول
كويتي يحقق لقب بطولة العامل على م�ستوى
كبار املحرتفني عام  2006كما انه قد حقق لقب
و�صيف بطولة العامل  2018التي اختتمت ال�شهر
املا�ضي يف �إمارة ال�شارقة.

• جانب من تتويج الفائزين

اختتمت مناف�سات بطولة الراحل
ال�شيخ عبدالله املبارك للرماية
والتي اقيمت على جممع ميادين
ال�شيخ �صباح الأحمد الأوملبي
ونظمها النادي الكويتي للرماية
بتتويج الفائزين يف م�سابقاتها
التي �شملت رم��اي��ات امل�سد�س
والبندقية والقو�س وال�سهم لعدة
فئات.
واكد ال�شيخ مبارك العبدالله يف
ت�رصيح له عقب ختام البطولة
ح��ر���ص �أ��س�رة ال��راح��ل ال�شيخ
عبدالله املبارك على ا�ستمرار
تنظيم ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة �سنويا
«تخليدا لذكراه ك�أحد رجاالت

الكويت االوفياء» ودعما للنادي
ورماته االبطال الذين دائما ما
يرفعون ا�سم بالدهم عاليا يف
املحافل الريا�ضية الكبرية.
و�أ�شاد ال�شيخ مبارك العبدالله
باجلهود التي يقوم بها جمل�س
ادارة ال��ن��ادي لتطوير اللعبة
يف البالد بدعم كبري من رئي�س
ال�رشف للنادي ال�شيخ �سلمان
�صباح ما �أثمر احرازهم للعديد
من الإجن���ازات الكبرية ،مهنئا
الرماة والراميات الفائزين يف
البطولة.
وا�سفرت نتائج م�سابقات البطولة
عن ف��وز رام��ي احلر�س الوطني

حمد النم�شان يف م�سابقة رماية
«امل�سد�س �ضغط ال��ه��واء» لفئة
الرجال فيما توج زميله �سلطان
الع�صيمي بلقب م�سابقة رماية
«البندقية �ضغط ه��واء» لنف�س
الفئة.
واح���رز رام��ي ال��ن��ادي الكويتي
للرماية عبدالله طه لقب م�سابقة
رم��اي��ة ال��ق��و���س وال�سهم لفئة
«الأوملبي» وفاز زميله عبدالله
م��ال الله بنف�س امل�سابقة فئة
«املركب» وحممد احلا�رض بالفئة
«املفتوحة».
ويف مناف�سات ال�سيدات �أحرزت
رامية النادي الكويتي للرماية

الذلول جبار فاز بكأس سلمان الدبوس
 ...وهوايل بطل كأس النادي

برعاية ال��ع��م �سلمان عبدالله
ال��دب��و���س ال���ذي ن��اب عنه داود
الدبو�س وبح�ضور جماهري غفرية
يتقدمهم ن��ائ��ب رئي�س النادي
الكويتي للهجن را�شد حمود ال�سهلي
و�أمني ال�صندوق عبدالله املطريي
�شهد ال�سباق الـ17للنادي الكويتي
للهجن تناف�سا م��ث�يرا ،وجنح
الذلول جبار لعبدالرحمن م�رشف
يف الفوز بكا�س �سلمان الدبو�س
املخ�ص�صة للقيان ق��ع��دان على
م�سافة اربعة كيلو بعد مناف�سة
مثرية وقوية مع الذلول �سلهود
لعبدالهادي علي مانع والذلول
م��رم��وك ملحمد ظفر الهاجري
اللذين احتال املركزين الثاين
والثالث.

وقام داود الدبو�س بت�سليم الكا�س
الى عبد الرحمن م�رشف وهناه
ب��ال��ف��وز واع����رب ع��ن �سعادته
باالنابة عن والده �سلمان الدبو�س
يف ت�سليم الكا�س ال�سنوية ،وا�شاد
با�رسة النادي الكويتي للهجن
واللجان العاملة وح�سن التنظيم
ونقل للجميع حتيات والده �سلمان
الدبو�س وا�ستمرار تقدمي الدعم
للمحافظة على ريا�ضة الرتاث.
ثم قام نائب رئي�س النادي را�شد
حمود ال�سهلي بتقدمي درعا تذكارية
الى داود الدبو�س تقديرا حل�ضوره
ورعاية ال�سباق و�شكره على الدعم
الالحمدود الذي يقدم منذ �سنوات
لريا�ضة االباء واالجداد.
ويف بقية الأ���ش��واط ف��از الذلول

ه��واي��ل ل��ك��رم من�شي الرفيعي
بالكا�س الـ 17املقدمة من النادي
واملخ�ص�صة حلقايق ابكار على
م�سافة ثالثة كيلو ،وجاء الذلول
ح��ل��ب لعبدالله ال��ق��ح��ط��اين يف
املركز الثاين والذلول النيادية
ملطلق حممد يف املركز الثالث
وق��ام عبدالله املطريي بت�سليم
الكا�س ال��ى لكرم من�شي وهناه
بالفوز.
وف��از ال��ذل��ول ود ل�صامد فالح
بال�شوط الثالث وال��ذل��ول رعد
حل�رش الهاجري بال�شوط الرابع
وال��ذل��ول وهيلة لطالب �سعود
ب��ال�����ش��وط اخل��ام�����س وال��ذل��ول
ال�ساعي لعبدالرحمن م�رشف
ب��ال�����ش��وط ال�����س��اد���س وال��ذل��ول

الذهيبة لعبدالله املري بال�شوط
ال�سابع والذلول نواف لعلي �سعيد
املري بال�شوط التا�سع والذلول
عالية مل�شعان العتيبي بال�شوط
العا�رش وال��ذل��ول متعب لظفر
الهاجري بال�شوط احل��ادي ع�رش
وال��ذل��ول ب��ح��ور ل��ه��ادف املري
بال�شوط الثاين ع�رش والذلول
جن��ران لعاي�ض �صالح بال�شوط
الثالث ع�رش وال��ذل��ول جباره
ل�سامل امل��ري بال�شوط الرابع
ع�رش والذلول ن�شوان ملقبل حممد
بال�شوط اخلام�س ع�رش والذلول
حمبة لفالح الهاجري بال�شوط
ال�ساد�س ع�رش والذلول ردم لزايد
جمبل العتيبي بال�شوط ال�سابع
ع�رش.

• داود الدبو�س ي�سلم الك�أ�س لعبدالرحمن م�رشف

امرية املر�ضي املركز الأول يف
م�سابقة رماية «امل�سد�س �ضغط
ال��ه��واء» فيما جنحت زميلتها
الرامية مرمي ارزوق��ي يف الفوز
بلقب م�سابقة رماية «البندقية
�ضغط هواء».
ويف فئة النا�شئني ت��وج رامي
ال���ن���ادي ال��ك��وي��ت��ي للرماية
عبدالرحمن احلمد بلقب م�سابقة
رماية «امل�سد�س �ضغط الهواء»
يف حني �أحرز زميله الرامي �سعود
ال�سبيعي لقب م�سابقة رماية
«البندقية �ضغط ه��واء» وتوجت
رامية النادي ي��ارا اخللف بلقب
نف�س امل�سابقة لفئة النا�شئات.

