19

 250ذلو ً
ال تتنافس على كأس السباق السابع عشر للهجن

ي�شهد م�ضمار ال�شهيد فهد االحمد بالنادي الكويتي
للهجن مبنطقة كبد يف الواحدة من بعد ظهراليوم
ال�سباق ال�سابع ع�رش لهذا املو�سم الذي قيد فيه 250
ذلو ًال من �أ�صناف احليل والثنايا ابكار وال�سودانيات
والثنايا قعدان والفحول واجل��ذاع ابكار واجلذاع
قعدان تتناف�س على م�سافة  6و 5كيلو منها �أربعون

ذلوال من الثنايا ابكار تتناف�س يف ال�شوط الثاين على
كا�س النادي ال�سابعة ع�رشة لهذا املو�سم ،وقد هن�أ
رئي�س النادي الكويتي للهجن رئي�س االحتاد العربي
ح�سني الدوا�س د.حمود فليطح مبنا�سبة تعيينه
مديرا للهيئة العامة للريا�ضة ومتنى له التوفيق
والنجاح وزي��ادة الرتابط والتما�سك بني قيادات

احلركة الريا�ضية وازدهارها يف كل املجاالت وقد
اعرب الأمني العام لالحتاد العربي �أمني �صندوق
النادي عبدالله املطريي عن �سعادته لنجاح �سباقات
املو�سم وزيادة اعداد الهجن امل�شاركة يف ال�سباقات
وا�شاد بالدعم الذي تقدمه الهيئة العامة لريا�ضة
الرتاث العربي الأ�صيل ومتنى التوفيق للجميع.
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افتتاح بطولة األمير الدولية
للرماية اليوم

تفتتح اليوم مناف�سات بطولة �صاحب ال�سمو
�أم�ير البالد ال�شيخ �صباح االحمد الدولية
ال�سابعة للرماية وذل��ك على جممع ميادين
ال�شيخ �صباح الأحمد مب�شاركة  350راميا
ورامية ميثلون  39دولة« ،رجال و�سيدات».
وي�شهد اليوم الأول للبطولة اقامة اجتماع
جمل�س ادارة االحتاد العربي للرماية برئا�سة
دعيج العتيبي يف العا�رشة �صباحا وذلك قبل
الدخول يف اج��واء املناف�سات الر�سمية من
خالل فح�ص املهمات ،ثم �إج��راء التدريبات
الر�سمية للرماة والراميات يف م�سابقات بندقية
رج��ال 10م ،وم�سد�س رج��ال 50م ،وتراب
رجال و�سيدات ،فيما يقام االجتماع الفني يف
ال�ساعة احلادية ع�رشة �صباحا ،على �أن يقام
حفل االفتتاح الر�سمي يف ال�ساد�سة والن�صف
م�ساء ،بح�ضور ممثل �صاحب ال�سمو امري
البالد ،وزير التجارة وال�صناعة وزير الدولة
ل�ش�ؤون ال�شباب خالد الرو�ضان باال�ضافة الى
كبار ال�ضيوف ،ور�ؤ�ساء االحتادات الآ�سيوية
والعربية واخلليجية للرماية وعدد من �سفراء

الدول امل�شاركة بالإ�ضافة للممثلني عن الوفود
الـ .37واكتمل ام�س االول عقد وفود الدول الـ
 37امل�شاركة ،والذين وا�صلوا اال�شادة بحفاوة
اال�ستقبال وك��رم ال�ضيافة من قبل القائمني
على اللجنة املنظمة العليا للبطولة والتطور
امللحوظ ملجمع ميادين ال�شيخ �صباح االحمد
االومل��ب��ي للرماية م��ن ع��ام لآخ��ر م�ؤكدين
حر�صهم على امل�شاركة يف كافة امل�سابقات
التي تقام بالكويت التي تبقى وجهة للرماة
وال��رام��ي��ات على كافة امل�ستويات ال��دويل
والعربي واال�سيوي.
العتيبي يثمن الرعاية ال�سامية للرماية
الكويتية
من جانبه توجه رئي�س االحتادين العربي
والكويتي للرماية رئي�س اللجنة املنظمة
العليا للبطولة دعيج العتيبي بجزيل ال�شكر
ل�سمو �أمري البالد املفدى ال�شيخ �صباح الأحمد
حفظه الله ورعاه على رعايته ودعمه الكرمي
للرماية وال��رم��اة وال��رام��ي��ات ب�صفة عامة
والبطولة للعام ال�سابع على التوايل.

وقال العتيبي« :لوال دعم ورعاية �سمو �أمري
البالد للرماية الكويتية ما �شهدنا االجنازات
ال�ضخمة التي حققها الرماة والراميات يف
خمتلف البطوالت ،وملا حققت بطولة �سموه
النجاح من عام الى �آخر ،وهو الأمر الذي ميثل
حافزا كبريا للدول للم�شاركة برماة وراميات
هم الأف�ضل على م�ستوى العامل يف البطولة
الكربى».
ورحب العتيبي بالرماة والراميات امل�شاركني
بالبطولة ور�ؤ�ساء الوفود والأجهزة الفنية
والإداري�����ة والطبية واحل��ك��ام على �أر���ض
ال�صداقة وال�سالم ،متمنيا للجميع التوفيق
يف امل�سابقات التي �ست�شهد مناف�سة حامية
الوطي�س على امليداليات الثالث الذهبية
والف�ضية والربونزية يف كل م�سابقة.
و�شدد العتيبي على �أن اللجنة املنظمة العليا
للبطولة �سعت بقوة لالنتهاء من جميع الأمور
التنظيمية قبل ان��ط�لاق املناف�سات بفرتة
طويلة ،حتى توا�صل البطولة جناحها على
امل�ستويني الفني والتنظيمي.

العربي حول تأخره أمام الفحيحيل
لفوز بهدفين

• الشيخ سلمان احلمود ودعيج العتيبي وعبيد العصيمي في جولة مع رؤساء الوفود

القادسية يخشى الجهراء في صراع صدارة
المجموعة بكأس ولي العهد

 6.45مساء
كتب �سامح فريد:

• بوبي مهاجم العربي مير من دفاع الفحيحيل

كتب �سامح فريد:
حول العربي ت�أخره بهدف �إل��ى الفوز بثنائية على
ح�ساب الفحيحل �ضمن مناف�سات املجموعة الأولى
لبطولة ك�أ�س �سمو ويل العهد لريفع العربي ر�صيده
�إلى النقطة  15يف جدول الرتتيب العام للم�سابقة فيما
يظل الفحيحيل عند النقطة الوحيدة التي ميلكها يف �آخر
اجلدول ليكون الفوز العرباوي ،معنويا اكرث منه فنيا
ال�سيما وانه �ضمن لنف�سه مكان ًا يف املربع الذهبي من
اجلولة املا�ضية.
بد�أ العربي املباراة مب�ستوى �ضعيف مت�أثرا ب�ضمان
تواجده يف املربع الذهبي وهو ما منح الفحيحيل فر�صة
التقدم وحماولة الهجوم وبالفعل جنح يف ت�سجيل هدف
�أول ا�ستغل خالله تباط�ؤ دفاع العربي يف التمركز.

وحاول العربي العودة للمباراة بكل الطرق وهاجم من
خمتلف ارجاء امللعب �إال ان املحاوالت باءت بالف�شل
حتى انتهت احداث ال�شوط االول بتقدم الفحيحيل بهدف
مقابل ال �شيء.
ويف ال�شوط الثاين ا�ستعاد العربي م�ستواه املعروف
و�ضغط بقوة وا�ستغل ال�تراج��ع البدين ل��دى العبي
الفحيحيل و�سجل التعادل بعد جهد فردي من بدر طارق
الذي مرر الى بوبي حيث اودع الكرة يف �شباك �شهاب
كنكوين.
ومنح الهدف ثقة كبرية لالعبي العربي الذين وا�صلوا
ال�ضغط وبالفعل جنح البديل عبداملح�سن الرتكماين
ومن خالل ت�صويبة مميزة من ت�سجيل الهدف الثاين،
ويحت�سب احلكم بعدها ثالث دقائق مرت بال جديد لي�ؤمن
العربي بعدها النقاط الثالث.

السالمية الجريح يواجه الساحل

 6.45مساء

• فراس اخلطيب

ي�سعى الفريق االول لكرة القدم بنادي ال�ساملية الى ت�صحيح م�ساره
�رسيعا وتفادي اخل�سارة امل�ؤملة التي تعر�ض لها يف اجلولة
ال�سابقة امام الت�ضامن وذلك عندما يلعب يف ال�سابعة اال ربع من
م�ساء اليوم امام مناف�سه ال�ساحل �ضمن مناف�سات اجلولة ال�ساد�سة
لبطولة كا�س �سمو ويل العهد على ملعب ال�صداقة وال�سالم.
ال�ساملية يعرف جيدا ان اي نتيجة اخرى غري الفوز تعني على
الفور خروجه من �سباق التاهل الى الدور قبل النهائي وهو ما
�سيدفع املدرب عبدالعزيز حمادة الى مطاردة االنت�صار ب�أي
طريقة ممكنة بغ�ض النظر عن االداء الفني خا�صة وانه قادم من
خ�سارة كبرية ب�سباعية هي االكرب رمبا للفريق يف ال�سنوات
االخرية.
و�سيحاول ال�ساملية ان يبدا �صفحة جديدة من خالل هذه
املباراة لي�ؤكد ان ما حدث يف اجلولة املا�ضية مل يكن
�سوى عار�ضا وال يعرب
ب�أي حال من االح��وال عن
م�ستوى الفريق ب�شكل عام
وبالتايل من املتوقع ان
يدخل ال�ساملية املباراة
ب�شكل هجومي �سواء من
ط��ريف امللعب او العمق
بحثا عن فتح ثغرات يف
دفاعات ال�ساحل.
ال�ساحل بدوره �سيحاول ان
يعزف على وتر معنويات
ال�����س��امل��ي��ة غ�ي�ر اجل��ي��دة
على امل تكرار ما حدث يف
مباراته ال�سابقة خا�صة وان
ال�ساحل يلعب ب�لا �ضغوط
بعد ان خرج ر�سميا من ال�سباق
وي�أمل فقط يف تقدمي م�ستوى فني مميز يعول عليه يف
الفرتة املقبلة ال�سيما يف بطولة دوري الدرجة االولى
الذي يعترب الهدف االول واالبرز بالن�سبة للفريق يف
املو�سم احلايل .ال�ساملية يدخل املباراة ويف جعبته
�سبع نقاط فقط ال غري فيما ال�ساحل بدوره ميلك حتى
االن يف ر�صيده نقطة واحدة فقط يحتل بها املركز
االخري يف املجموعة الثانية.

ترتقب اجلماهري قمة مناف�سات
اجلولة ال�ساد�سة لبطولة كا�س
���س��م��و ويل ال��ع��ه��د ال���ي���وم بني
اجلهراء مت�صدر املجموعة الثانية
والقاد�سية الو�صيف يف متام
ال�سابعة اال ربع م�ساء على ملعب
ن��ادي الكويت يف مباراة �ستحدد
بن�سبة كبرية موقف الفريقني يف
التاهل ال��ى ال��دور قبل النهائي
من البطولة التي ي�سعى الطرفان
للمناف�سة عليها .
ال ميكن التكهن بنتيجة املباراة
ب�أي حال من االحوال خا�صة وان
اجلهراء ي�شهد طفرة يف م�ستواه
وطموحاته منذ ان ع��اد املدرب
ال�رصبي بوري�س بونياك لقيادة
الفريق م��رة اخ��رى وجناحه يف
تعديل العديد من االمور ومعاجلة
بع�ض نقاط ال�ضعف فيما القاد�سية
يبقى فريقا مر�شحا بطبيعة احلال
للفوز ب�أي بطولة ي�شارك فيها ملا
ميلكه من �شعبية كبرية وادوات

فنية يف خمتلف امل��راك��ز وا�سم
وتاريخ عمالقني وهو ما ي�ضعنا
امام امكانية م�شاهدة مباراة قوية
ومثرية حتتمل كل التوقعات.
القاد�سية قادم من تعادل ايجابي
امام كاظمة يف اجلولة املا�ضية
فقد على اث��ره �صدارة املجموعة
مل�صلحة اجل��ه��راء ال��ق��ادم من
انت�صار مهم اي�ضا وي�سعى الى
ا�ستغالل الو�ضعية املثالية التي
يقف عليها االن.
فوز اجلهراء اليوم ي�ضعه ر�سميا
يف الدور قبل النهائي من البطولة
وهو ما ي�سعى اليه املدرب بونياك
وجهازه املعاون حل�سم الت�أهل
قبل اجلولة املقبلة.
القاد�سية بدوره يريد اي�ضا ان ي�ضع
قدمه اليمنى يف املربع الذهبي
ويتفرغ لتجهيز العبيه العائدين
من اال�صابات وترتيب �صفوفه قبل
مواجهة قبل النهائي ال�صعبة.
وي��ع��ول اجل���ه���راء ع��ل��ى بع�ض
العنا�رص مثل حممد العجمي
وف��ي�����ص��ل زاي����د وح���م���ود ملفي

• القادسية ينتظر الكثير من محترفيه اليوم

واملحرتفني الذين مت جلبهم يف
�سوق االنتقاالت ال�شتوي فيما
ت�شكيلة القاد�سية تبدو معروفة
بن�سبة كبرية مع امكانية اجراء
بع�ض التغيريات عليها بتواجد
احمد الف�ضلي يف حرا�سة املرمى

وامامه م�ساعد ندا وخالد ابراهيم
وخالد القحطاين و�ضاري �سعيد
ويف الو�سط ر�ضا ه��اين واحمد
الظفريي و�صالح ال�شيخ ويف
املقدمة بدر املطوع وليما وحممد
الفهد.

التضامن المنتشي أمام خيطان المتراجع
ي�أمل الفريق االول لكرة القدم بنادي الت�ضامن
موا�صلة عرو�ضه املميزة عندما يلعب اليوم
امام خيطان �ضمن مناف�سات املجموعة الثانية
لبطولة كا�س �سمو ويل العهد على ملعب علي
�صباح ال�سامل يف متام الرابعة والربع من بعد
الظهر يف مباراة لن تكون نتيجتها مهمة بالن�سبة
لكال الفريقني على م�ستوى املناف�سة وذلك بعد ان
ودع الفريقان مناف�سات البطولة ب�شكل ر�سمي اال
ان الت�ضامن امام م�س�ؤولية الفوز اليوم بعد االداء
املبهر والراقي الذي قدمه يف اجلولة املا�ضية
والفوز الكا�سح على ال�ساملية ب�سبعة اهداف وهو ما �سيجعل االنظار
تتحول الى م�شاهدة الت�ضامن مرة اخرى يف مباراة اليوم.
خيطان بدوره يريد ان يحقق اي انت�صار معنوي يعود عليه بااليجاب
يف الفرتة املقبلة خا�صة وان الفريق يعاين من تراجع النتائج ب�شكل
كبري ويامل ان ي�ستفيق وي�ستغل املباريات احلالية من اجل جتهيز

العبيه قبل عودة مناف�سات دوري الدرجة االولى
مرة اخرى.
و�سيحاول الت�ضامن اليوم ان يبدا ب�شكل هجومي
م�ستغال امتالك قوة كبرية يف اخلط االمامي قادرة
على ت�شكيل ازع��اج و�رضب التكتالك الدفاعية
للخ�صم بقوة حيث يتواجد كل من يو�سف العنيزان
وحمد امان وفي�صل عجب وبقية العنا�رص التي
يعول عليها املدرب ال�رصبي رادي.
ومن امل�ؤكد ان الت�ضامن �سي�ضغط يف منطقة و�سط
امللعب حماوال ال�سيطرة والبحث عن هدف مبكر
ي�ضمن من خالله اجبار خيطان على التخلي عن حذره الدفاعي وهو
ما قد مينح الت�ضامن فر�صة ايجاد امل�ساحات اخلالية يف الدفاع.
الت�ضامن ميلك يف ر�صيده قبل مباراة اليوم  6نقاط يف جدول الرتتيب
يف الوقت الذي ميلك فيه خيطان حتى االن فقط نقطة واحدة يحتل
بها املركز االخري يف الرتتيب.

 4.15مساء

كاظمة والنصر في سباق البقاء بالمنافسة
كتب �سامح فريد:

 4.15مساء

�سيحاول كل من الن�رص وكاظمة موا�صلة م�شوار
املناف�سة يف املجموعة الثانية لبطولة كا�س �سمو ويل
العهد عندما يلتقي الفريقان اليوم يف متام ال�ساعة
الرابعة والربع على ملعب �صباح ال�سامل يف النادي
العربي مبواجهة مهمة للغاية بالن�سبة للفريقني حيث
ان الفائز فيها �سيعزز من فر�ص التاهل ويحافظ لنف�سه
على امكانية العبور الى ال��دور قبل النهائي فيما
اخلا�رس وبن�سبة كبرية �سيودع ال�سباق كما ان التعادل
قد يلقي بالفريقني خارج البطولة ب�شكل ر�سمي.
املباراة حتمل الكثري من املعطيات اجليدة مثل احلافز
يف موا�صلة امل�شوار واي�ضا ارتفاع م�ستوى الفريقني
وكذلك ا�سلوب اللعب الهجومي الذي يعتمد عليه توين
اوليفريا يف كاظمة وظاهر العدواين يف الن�رص وكلها

معطيات ت�ضعنا امام امكانية م�شاهدة مباراة مميزة
من الفريقني تكون مبثابة فر�صة لت�سجيل العديد
من االهداف .كاظمة يدخل املباراة ويف ر�صيده ع�رش
نقاط يحتل بها املركز الثالث يف جدول الرتتيب فيما
الن�رص اقرتب ب�شدة وو�صل الى النقطة التا�سعة بعد
الفوز الذي حتقق يف اجلولة املا�ضية على خيطان.
بال�شك �سيحاول كل فريق ان يخطف ال�سيطرة على
منطقة و�سط امللعب ويجرب الفريق االخر على الرتاجع
ال��ى و�سط ملعبه مع حماولة ا�ستغالل امل�ساحات
ال�شا�سعة واللعب على املرتدات ال�رسيعة .
الن�رص لديه بع�ض االدوات التي يعول عليها مثل م�شعل
فواز واملحرتفني وزبن العنزي وحممد خالد واخرين
فيما كاظمة يعتمد ب�شكل ا�سا�سي على عمر حبيرت
وجو�سنت ونا�رص فرج وم�شاري العازمي و�سلطان
�صلبوخ وفواز الدو�رسي يف حرا�سة املرمى.

