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التنيب :الفوز أهم من األداء بالنسبة للبرتقالي
كتب �سامح فريد:

�أكد من�صور التنيب ،مدير جهاز
الكرة يف كاظمة ان الفوز الذي
ج��اء على ح�ساب الن�رص مهم
للغاية خا�صة وانه على ح�ساب
فريق و�صفه بالعنيد واملميز
وال��ذي ي�ضم بني �صفوفه الكثري
من الالعبني االكفاء.
وا�ضاف �أن حتقيق االنت�صارات يف
الدوري الكويتي املمتاز� ،أهم من
الأداء اجليد خا�صة وان الفريق
الربتقايل لعب ب�شكل جيد يف �أكرث
املباريات ولكن النتائج مل تدعم
هذا االمر وهو ما افقدنا الكثري
وتراجعنا يف جدول الرتتيب ومن
ثم جاء التفكري يف �رضورة حتقيق
االنت�صارات اوال بغ�ض النظر عن
االداء وال��ذي ياتي يف املرتبة
الثانية بعد ح�صد النقاط.
وت��غ��ل��ب ك��اظ��م��ة ،ع��ل��ى نظريه
الن�رص ،بنتيجة  ،1-3م�ساء اول
ام�س اخلمي�س� ،ضمن مناف�سات
اجلولة التا�سعة من ال��دوري،
لريفع كاظمة ر�صيده �إل��ى 16
نقطة يف املركز الرابع.
وق���ال التنيب يف ت�رصيحات
من�سوبة له �إن الفوز على الن�رص
مهما للغاية ،قبل دخول
ك��ان
ً
فرتة التوقف الدويل التي ن�سعى
خ�لال��ه��ا ال���ى ت��رت��ي��ب االوراق
وحم��اول��ة تعديل االم���ور التي
عليها مالحظات من جانب املدير
الفني الربتغايل توين اوليفريا.
واعترب التنيب� ،أن املركز الرابع
يف م�سابقة ال��دوري لي�س طموح
ك��اظ��م��ة ،لكن الأم���ر مقبول يف
الوقت احلايل على امل التعديل
خالل مناف�سات الق�سم الثاين من

• جانب من مباراة كاظمة مع النصر

امل�سابقة.
يذكر �أن نادي كاظمة ،جدد الثقة
يف اجلهاز الفني للفريق بقيادة
�أول��ي��ف�يرا ،وذل���ك قبل مواجهة
الن�رص.
وب����دوره ق��ال في�صل ال��ع��دواين
م�رشف الفريق االول بالن�رص بانه
�شخ�صيا را�ض عن االداء الذي ظهر

عليه الالعبون خالل املباراة على
الرغم من اخل�سارة م�شريا الى ان
الظهور بامل�ستوى اجليد خا�صة
يف ال�شوط الثاين يعطي م�ؤ�رشا
بان االنت�صارات �سوف تاتي يف
املباريات املقبلة يف حال طورنا
من انف�سنا وبنينا على ماو�صلنا
اليه.

العوضي :بداية ناجحة لبطولة الطائرة النسائية

االمر الرتكيز يف االعداد وال�رضبات
كتب يحيى �سيف:
ال�ساحقة وع��دم ارتكاب االخطاء
اك��دت م�س�ؤولة االن�شطة يف ادارة
خا�صة يف االر�سال.
الريا�ضة للجميع بدور العو�ضي
و�أملحت الى ان الفرق امل�شاركة
البداية الناجحة لبطولة الكرة
ت�ضم كوكبة من الالعبات �صاحبات
الطائرة الن�سائية التي تنظمها
اخل��ب�رة وامل����ه����ارات ال��ف��ردي��ة
االدارة حتت ا�رشاف الهيئة العامة
واالم��ك��ان��ات البدنية والفنية ما
للريا�ضة �ضمن فعاليات مهرجان
ير�شح املباريات مل�ستويات فنية
البطوالت الن�سائية ال��ذي يقام
عالية مو�ضحة ان ادارة الريا�ضة
مبركز �شباب العار�ضية مب�شاركة
للجميع تنظم هذه البطوالت التاحة
 13فريقا منها نادي الفتاة ونادي
الفر�صة ام��ام الفتاة الكويتية
العيون وبع�ض ف��رق اجلامعات
للم�شاركة يف االن�شطة الريا�ضية
• بدور العوضي
والهواة.
واالح��ت��ك��اك واك��ت�����س��اب اخل�برات
وا�شارت الى احل�ضور املميز من اجلمهور وا�رس الالعبات ورفع م�ستوى اللياقة البدنية وتطوير اجلوانب الفنية
امل�شاركات ما ا�ضفى على املباريات طابع االثارة ا�ستعدادا لال�ستحقاقات املقبلة.
والندية من خالل الت�شجيع امل�ستمر وحتمي�س الالعبات ووجهت العو�ضي خال�ص ال�شكر ووافر التقدير الى
على االداء اجليد وح�صد النقاط ال�سيما وان املباريات وزارة الداخلية على توفري رجال االمن حلفظ النظام
تقام بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة وال يوجد ومتابعة املباريات ،كما �شكرت ادارة الطوارئ الطبية
فر�صة للتعوي�ض وتعترب مباريات ك�ؤو�س حيث يتطلب على التواجد ملواجهة اي حاالت طارئة.

الموسوي تاجر السعادة للجمهور العرباوي
ا���ص��ب��ح ال�لاع��ب ح�سني املو�سوي
ايقونة العربي يف الوقت احلايل يف
ظل م�ستوى يو�صف بالعاملي يقدمه
الالعب يوما بعد يوم بقمي�ص الفريق
االخ�رض ولي�س ب�سبب االه��داف التي
ي�سجلها الالعب فقط والتي باملنا�سبة
هي متنوعة �شكال ومو�ضوعا ولكن اي�ضا
ك��ون املو�سوي يحمل ع��بء الفريق
حاليا وي��ع��رف حجم امل�س�ؤولية
امللقاة على عاتقه يف ظل او�ضاع غري
م�ستقرة مير بها النادي بحرمانه من
التعاقدات اخلارجية وهو ما افقده
ميزة يتمتع بها كل املناف�سني.
املو�سوي الذي كان مري�ض ًا قبل ايام
قليلة مل ي�ست�سلم للمر�ض والبقاء يف
منزله وا��صر على العودة ال�رسيعة
الى التدريبات وبالفعل ح�رض الالعب
و�سجل ثالثية يف املباراة ال�سابقة.
اجلمهور العرباوي يعول كثريا على
ح�سني املو�سوي وال���ذي ب��ات بكل
و�ضوح هو تاجر ال�سعادة بالن�سبة
للجمهور العرباوي.
وجن��ح ح�سني املو�سوي ،يف قيادة
ناديه العربي ،لالنت�صار  ،1-4على
نظريه الفحيحيل ،يف �إط��ار اجلولة
التا�سعة من عمر ال���دوري الكويتي
املمتاز.
رباعية العربي ،حملت توقيع ح�سني
املو�سوي «هاتريك» ،وعلي خلف ،فيما

• حسني املوسوي

�سجل منذر �أبو عمارة هدف الفحيحيل
من ركلة جزاء.
وقبل �سنوات طويلة ،توقع اجلميع،
ت�ألق ح�سني املو�سوي ،لكن موهبة
الالعب مل مت�ض يف الطريق ال�صحيح،
لدرجة �أن��ه كان على �أب��واب مغادرة

بعد انتهاء الجولة الثامنة من البطولة

«يد العربي» تقدم للمركز الثالث في دوري الدمج
كتب يحيى �سيف:
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت�����س��اوي العربي
وال�ساملية وبرقان يف ر�صيد النقاط
بعد انتهاء اجلولة الثامنة من بطولة
دوري الدمج لفرق الدرجة االولى لكرة
اليد �إال �أن الأخ�رض تقدم للمركز الثالث
بعد كاظمة املت�صدر والكويت �صاحب
املركز الثاين على ح�ساب ال�ساملية
على الرغم من تفوق ال�سماوي يف ن�سبة
االه��داف اال ان املواجهات املبا�رشة
بينهما جاءت ل�صالح العربي و�صعد
الى الرتتيب الثالث يف اجلدول طبقا
لالئحة جلنة امل�سابقات التي تعتمد
نتيجة مباراة الفريقني يف ح�سابات
املراكز ،كما تفوق العربي على برقان
بن�سبة االهداف والفرق الثالثة لها نف�س
الر�صيد  8نقاط.
وم���ن ال��وا���ض��ح ان ي��د ال��ع��رب��ي ظهر
مب�ستوى الفت يف املو�سم احلايل وعاد
الى امل�شهد مرة اخرى ال�سيما بعد ان
جتاوز الثغرات الدفاعية التي كانت
تقو�ض نتائج ال��ف��ري��ق يف املو�سم
املا�ضي ويراهن الفريق على حماولة
ارت��ق��اء من�صة التتويج ه��ذا املو�سم
بعد ان اقرتب بدرجة كبرية من التاهل
للدوري املمتاز يف م�شوار املناف�سة
على اللقب.

الجواد فزاع اقتنص كأس االفتتاح لفروسية األحمدي
برعاية حمافظ االحمدي ال�شيخ
فواز اخلالد الذي ناب عنه ال�شيخ
م��ب��ارك ال��ف��واز وبح�ضور خليفة
الطراروة نائبا عن نائب مدير عام
الهيئة العامة للريا�ضة لالحتادات
واالن��دي��ة د� .صقر امل�لا وا�رسة
حمافظة االحمدي ورئي�س و�أع�ضاء
نادي فرو�سية االحمدي وجماهري
غفرية م��ن حمبي ريا�ضة االب��اء
واالجداد جنح اجلواد فزاع ال�سطبل
خ��ال��د العتيبي بقيادة �سلطان
الفرماوي يف الفوز بكا�س حمافظ
االحمدي املخ�ص�صة للكال�س  1على
م�سافة 1200م بزمن 28/32/1
ق وج��اء اجل��واد مزاحم ال�سطبل
احلويلة بقيادة �سعد العجمي يف
امل��رك��ز ال��ث��اين واجل���واد الظرب
ال�سطبل ال��ف��راج بقيادة عبدالله
باملركز الثالث وقام ال�شيخ مبارك
الفواز بت�سليم الكا�س الى ا�رسة
خالد العتيبي وتهنئتهم بالفوز
واع��رب عن �سعادته باالنابة عن
ال�شيخ ف��واز اخل��ال��د يف ح�ضور
مهرجان االفتتاح لفرو�سية االحمدي
وا�شاد بالتنظيم واالدارة للمهرجان
ومتنى التوفيق للجميع.
ثم قام د .هايف احلويلة و�أع�ضاء
جمل�س االدارة والدينامو الن�شط
حممد القحطاين بتكرمي ال�شيخ
مبارك الفواز و�شكره على ح�ضور
مهرجان االفتتاح.
واعرب احلويلة عن �سعادته بنجاح
املهرجان واحل�ضور اجلماهريي
الكبري و�شكر ال�شيخ فواز اخلالد
على رعايته للمهرجان وتقدمي
الدعم كما �شكر خليفة الطراورة
ممثل الهيئة العامة للريا�ضة وهن�أ
اجلميع بعودة د .حمود فليطح
م��ن رح��ل��ة ال��ع�لاج وت�سلم عمله
ومتنى له التوفيق والنجاح وفاز
اجلواد من�صور اخلري ال�سطبل خالد

العتيبي اي�ضا بقيادة علي الفرماوي
بكا�س املرحوم �صالح �سيف �سعد
املخ�ص�صة جلياد الكال�س  2على
م�سافة 1800م بزمن 75/12/2
ق واحتل اجل��واد جم��اوز لغازي
العتيبي بقيادة مكارثي املركز
ال��ث��اين واجل���واد ع�سري ال�سطبل
امللكي بقيادة توفيق وقام ال�شيخ
مبارك الفواز ود .هايف احلويلة
بت�سليم الكا�س الى ابناء العتيبي

• الشيخ مبارك الفواز يسلم الكأس لعميد اسطبل املرحوم خالد العتيبي

اي�ضا وتهنئتهم بالفوز وا�شاد
ببادرة نادي فرو�سية اجلهراء يف
تخليد ذك��رى احد ابناء فرو�سية
االحمدي و�شكر حممد القحطاين
مدير العالقات العامة الن�شط على
جهوده الوا�ضحة.
ويف بقية اال���ش��واط ف��از اجل��واد
الأبجر ال�سطبل ال�سماوي بقيادة
في�صل الفرماوي بال�شوط االول
املخ�ص�ص للكال�س  4على م�سافة

القلعة اخل����ضراء يف عهد امل��درب
الربتغايل روماو.
و�أكد ح�سني املو�سوي ،يف ت�رصيح له
ريا مع املدربني ،ب�سبب
� ،أنه عانى كث ً
الإ�رصار على تكليفه مبهام ال يجيدها،
والدفع به يف مراكز ال يف�ضلها داخل

امللعب.
ويف امل��و���س��م قبل امل��ا���ض��ي ،كان
للمدرب املخ�رضم ف��وزي �إبراهيم،
نظرة بخ�صو�ص امل��و���س��وي ،فيما
يخ�ص �إعادة توظيف الالعب يف العمق
الهجومي ،ومنحه م�ساحات وا�سعة
بدون �أعباء دفاعية ،الأمر الذي �أعاد
للمو�سوي الكثري من بريقه.
وبعد رحيل فوزي ،ح�رض �إلى العربي،
ميثم ون��ا��صر ال�����ش��ط��ي ،ليوا�صل
الثنائي ،االعتماد على املو�سوي،
الذي بدوره ا�ستطاع �أن يكون �أيقونة
النجاح داخل الفريق الأخ�رض.
ويف املو�سم املا�ضي ،ظهر املو�سوي
ب�����ش��ك��ل مم��ي��ز م���ع اجل��ن��رال حممد
�إب��راه��ي��م ،لكن ابتعاد الأخ����ضر عن
من�صة التتويج� ،أ�ضاع جمهود اجلميع
يف القلعة اخل�رضاء.
ويف املو�سم احل��ايل ،راه��ن العربي
على الالعبني املحليني ،ويف مقدمتهم
ح�سني املو�سوي ،ال��ذي مل يخيب
الظن فيه ،وكان يف املوعد ،وا�ستطاع
ت�سجيل  11هد ًفا ليت�صدر ترتيب هدايف
الدوري حتى الآن.
ومل يتوقف ت�ألق املو�سوي ،الذي يبلغ
عاما ،على امل�ستوى
من العمر 30
ً
املحلي فقط ،بل ا�ستطاع ك�سب ثقة
مدرب منتخب الكويت ،بعد م�شاركته
�أمام �أ�سرتاليا.

1000م واح��ت��ل اجل����واد مغرية
ال�سطبل ال��ف��راج بقيادة مورغن
باملركز الثاين واجلواد �سهم علي
ال�سطبل العتيبي بقيادة �سلطان
الفرماوي باملركز الثالث.
وف��از اجل��واد انت الفخر ال�سطبل
اال�صايل بقيادة مكارثي بال�شوط
الثاين املخ�ص�ص للكال�س  4على
م�سافة 1600م وج��اء اجل��واد غال
�سلمان ال�سطبل ال�ب�رازي بقيادة

من�صور باملركز الثاين واجلواد
ليدر ال�سطبل خالد العتيبي بقيادة
علي الفرماوي يف املركز الثالث.
وف����از اجل�����واد ان���ا اخ���و ن���وره
ال�سطبل خالد العتيبي بقيادة
علي الفرماوي بال�شوط الثالث
املخ�ص�ص للكال�س  3على م�سافة
1400م بزمن  83/38/1ق وجاء
اجلواد ع�ساف ملك اخلالد بقيادة
عبدالله الرزحان.

• لقاء سابق للعربي والساملية

 350ذلو ً
ال تتنافس على كأس

الهيئة العامة للرياضة

ي��ق��ام يف الواحدة
والن�صف ظهر اليوم
مب�����ض��م��ار ال�شهيد
فهد االحمد مبنطقة
جويهل بكبد ال�سباق
ال���ث���ام���ن ل��ل��ن��ادي
ال��ك��وي��ت��ي للهجن
ل��ل��م��و���س��م 2018
 2019/ال���ذي قيد
فيه  350ذل��و ًال من
�أ�صناف احليل وثنايا
ابكار وال�سودانيات
والفحول والثنيان
ق���ع���دان واجل�����ذاع
اب����ك����ار واجل������ذاع
قعدان تتناف�س على
• ربيح العجمي
م�����س��اف��ات خم�سة
و�أربعة كيلو منهم �أربعون ذلو ًال من الثنايا ابكار تتناف�س على
الكا�س املقدمة من الهيئة العامة للريا�ضة و 30ذلو ًال من احليل
تتناف�س على الكا�س املقدمة من النادي على م�سافة خم�سة كيلو
والتوقعات �صعبة لتحديد هوية الهجن الفائزة ل�سباقات اليوم
نظرا النه ال�سباق الرابع للذلول الكبار والتي جهزت ل�سباقات
املو�سم وبدات تدخل املناف�سة بقوة وتزداد االثارة،واعرب
االمني العام للنادي الكويتي ل�سباق الهجن ربيح العجمي عن
�سعادته باقامة �سباقات النادي بنجاح وتعاون مالك الهجن مع
جمل�س االدارة واللجان العاملة من اجل االرتقاء بال�سباقات
وا�شاد بالدعم الالحمدود الذي تقدمه الهيئة العامة للريا�ضة
لريا�ضة الرتاث وهن�أ ا�رسة الهيئة واحلركة الريا�ضية بعودة د.
حمود فليطح من رحلة العالج وموا�صلة عمله ومتنى له التوفيق
والنجاح وا�ضاف العجمي ان الهجن الكويتية ت�ستعد للم�شاركة
يف بطولة خادم احلرمني التي �ستقام يف �شهر نوفمرب احلايل
ومتنى ان حتقق هجن الكويت النتائج املرجوة وا�شاد باللجنة
املنظمة للبطولة باململكة العربية ال�سعودية وال�سماح لكل
الهجن اخلليجية والعربية بامل�شاركة يف املهرجان وتوقع ان
حتقق هذه اخلطوة قفزة كبرية لريا�ضة الهجن وزيادة الدول
امل�شاركة وا�ضاف ان الريا�ضة الكويتية وخا�صة ريا�ضة الرتاث
حتمل للمملكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة كل التقدير وت�أمل
يف حتقيق النجاح املن�شود
وا�شاد مبالك الهجن امل�شاركني يف �سباق اليوم ومتنى التوفيق
للجميع.

