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فوز الفضلي بالميدالية الذهبية «أزرق الرماية» أضاف  3ميداليات
في ختام البطولة العربية
في كأس العالم للمبارزة

• حممد الف�ضلي بطل العامل على من�صة التتويج

�أكد رئي�س اللجنة امل�رشفة على ريا�ضة املبارزة
يف الكويت عبدالله الوعالن �أن احراز العب منتخب
الكويت الواعد حممد الف�ضلي امليدالية الذهبية
يف مناف�سات بطولة كا�س العامل للنا�شئني للعبة
املقامة حاليا بالعا�صمة الإيرانية طهران يعد
«�إجنازا غري م�سبوق لريا�ضة املبارزة الكويتية».
وا�شاد الوعالن باجلهود امل�ضنية لالعب الف�ضلي
الذي قدم �أداء مميزا يف كل مراحل البطولة والذي
جاء يف �سالح الـ «�سابر» ال�سيما �أن البطولة �شهدت
م�شاركة اهم منتخبات العامل يف هذه الريا�ضة.
وق��ال ان ه��ذا االجن��از الكبري ال��ذي متثل باحراز
امليدالية الذهبية الأولى للمنتخبات الكويتية يف

تاريخ م�شاركاتهم يف بطوالت ك�أ�س العامل جاء
بف�ضل الدعم الالحمدود للهيئة العامة للريا�ضة
بقيادة مديرها العام د .حمود فليطح والذي جت�سد
باعتماد وتنفيذ اخلطة الفنية املقدمة من الإدارة
الفنية للجنة برئا�سة املدير الفني للجنة عبدالكرمي
ال�شمالن.
و�أ���ش��ار ال��ى انهم كقائمني على ه��ذه اللعبة يف
الكويت �سيوا�صلون دعمهم لالعبني املتميزين يف
كافة �أ�سلحة اللعبة وهي الـ «فلوريه» والـ «�آبيه»
والـ «�سابر» بهدف موا�صلة الإجن��ازات للريا�ضة
الكويتية ،منوها بدور الأجهزة الفنية والإدارية
العاملة يف اللجنة.

بالكأس العاشر لنادي الهجن
توج الذلول �شندي بط ً
ال للك�أ�س
ال��ع��ا��شر امل��ق��دم م��ن ال��ن��ادي
ال��ك��وي��ت��ي ل��ل��ه��ج��ن للمو�سم
واملخ�ص�ص
2019/2018
لل�سودانيات على م�سافة �ستة
كيلو بعد مناف�سة مثرية مع
ال��ذل��ول م��زاح��م لنايف عزيز
وال��ذل��ول واع��د ل�سلطان �شايف
اللذين احتال املركزين الثاين
والثالث بعد مناف�سة قوية خالل
ال�سباق :وقام �أمني ال�رس العام
للنادي الكويتي للهجن ربيح

• ربيح العجمي ي�سلم الك�أ�س البناء نا�رص �سعود العجمي

ال�صحافة واالع�لام على تغطية
ريا�ضة االباء واالجداد.
وقد �أ�سفرت نتائج بقية اال�شواط
عن النتائج التالية:
فاز الذلول من�صوره لعبد املانع
ح�سني الدوا�س بال�شوط االول
للحيل ،وف��از ال��ذل��ول الظبي
حلمود الرا�شدي بال�شوط الثاين
للثنايا اب��ك��ار ،وف��از الذلول
ال��ب��ار لنا�رص �شايف العجمي
بال�شوط ال��راب��ع ،وال��ذل��ول
كفو ملحمد عبدالهادي املري
بال�شوط اخلام�س والذلول �سليل
لعايد مناور بال�شوط ال�ساد�س
املخ�ص�ص للجدعات ابكار،
والذلول م�شعل لنواف �سعود
ال��دو��سري بال�شوط ال�سابع،
وف��از الذلول فلوجه لعاي�ض
�سامل بال�شوط الثامن ،وفاز
الذلول مكرم جلابر حممد املري
بال�شوط التا�سع املخ�ص�ص
للجدعات قعدان و�أعرب نا�رص
���س��ع��ود ع��ن ���س��ع��ادت��ه بالفوز
بك�أ�س النادي العا�رش املخ�ص�ص
لل�سودانيات بعد �سباق ممتع
ومت��ن��ى حت��ق��ي��ق امل���زي���د من
االنت�صارات بال�سباقات املقبلة
و�شكر ا��سرة ال��ن��ادي الكويتي
للهجن واللجان العاملة على
ح�سن التنظيم لل�سباقات.

• «�أزرق الرماية» على من�صة التتويج مع كبار احل�ضور

العماين باملركز الثالث.
ويف مناف�سات البندقية � 10أمتار
هوائي خمتلط فئة �شباب �شابات
حقق املنتخب الكويتي املكون
من يارا اخللف و�سعود ال�سبيعي
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث وامليدالية

ال�برون��زي��ة ،وج���اء املنتخب
العماين باملركز االول واملنتخب
القطري باملركز الثاين.
واحتلت الكويت بختام البطولة
التي ا�ستمرت � 10أي��ام املركز
الثالث مبجموع  13ذهبية و11

ف�ضية و 8ب��رون��زي��ات ،وجاء
املنتخب القطري باملركز االول
مبجموع  18ذهبية و 14ف�ضية
و 15برونزية فيما جاء املنتخب
العماين ثاني ًا مبجموع  13ذهبية
و 18ف�ضية و 13برونزية.

ارتياح قدساوي للفوز على الشباب
وبدء االستعدادات للعربي اليوم
كتب �سامح فريد:

الذلول شندي لناصر سعود يفوز
العجمي بتقدمي الك�أ�س الى ابناء
نا�رص �سعود العجمي ،وهن�أهم
بالفوز وا�شاد بال�سباق والذلول
امل�شاركة وال��ل��ج��ان العاملة
ومت��ن��ى التوفيق للجميع يف
ال�سباقات املقبلة وتوقع زيادة
ح��دة التناف�س بعد جهوزية
ال��ه��ج��ن لل�سباقات ملختلف
امل�سافات و�أن���ه م��ن ال�صعب
حتديد هوية الفائزين ،وا�شاد
باجلاليات الأجنبية املحبة
لريا�ضة ال�تراث ،و�شكر رجال

ح�صدت الكويت ثالث ميداليات
متنوعة للفرق والفردي لل�سيدات
وال���رج���ال ب��خ��ت��ام مناف�سات
ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة للرماية
ال�شاملة الـ  14التي �شارك فيها
اكرث من  200ريا�ضي وريا�ضية
ميثلون  10منتخبات عربية.
وحققت الكويت املركز الأول
وامليدالية الذهبية يف مناف�سات
الدبل تراب فردي واملركز الثاين
وامليدالية الف�ضية يف مناف�سات
ال���دب���ل ت����راب ف���رق وامل��رك��ز
الثالث وامليدالية الربونزية
يف م��ن��اف�����س��ات ال��ب��ن��دق��ي��ة 10
امتار هوائي خمتلط فئة �شباب
و�شابات.
وت��وج ال��رام��ي الكويتي �أحمد
ال��ع��ف��ا���س��ي ب���امل���رك���ز االول
وامليدالية الذهبية مبناف�سات
الدبل تراب فردي والقطري حمد
املري باملركز الثاين ومواطنه
م�سعود العذبة باملركز الثالث.
و�أحرز املنتخب الكويتي املكون
من �أحمد العفا�سي و�سعد املطريي
وج��راح ال�شوايل املركز الثاين
وامليدالية الف�ضية يف مناف�سات
الدبل تراب فرق وجاء املنتخب
القطري باملركز االول واملنتخب

عرب اجلهاز الفني للفريق الأول
لكرة القدم بنادي القاد�سية عن
ارتياحه الكبري للفوز الذي حتقق
على ح�ساب ال�شباب بثالثية مقابل
هدف �ضمن فعاليات دوري فيفا.
واعترب اجلهاز الفني �أن الفوز
ي�أتي يف �إط��ار حماولة اللحاق
بركب املناف�سة على ال�صدارة
معتربا �أن امكانية املناف�سة
مازالت قائمة حتى االن ،حيث
يتبقى ق�سم كامل من الدوري وهو

ما يعزز من فر�ص العودة لل�رصاع
مرة اخرى خا�صة وان نادي ًا بحجم
القاد�سية ال ي�ست�سلم ب�سهولة.
و�سيعود الفريق �إلى التدريبات
اجلماعية �رسيعا بداية من اليوم
ا�ستعدادا للجولة املقبلة حيث
�سيلعب القاد�سية �أم��ام العربي
م�ساء الأربعاء يف مباراة يهدف
خاللها الفريق الأ�صفر �إلى الفوز
خا�صة و�أنها ت�أتي يف �إطار �رصاع
خا�ص منف�صل عن بطولة الدوري
والفوز يف مثل هذه املباراة يعيد
الثقة للجماهري مرة اخرى.
وب��دوره قال مدير الفريق نواف

• جانب من مباراة القاد�سية وال�شباب

املطريي �إن التعاقد مع املحرتف
رونالد مل ي���أت من خ�لال وكالء
�أو �أ��شرط��ة الفيديو �أو ال�سمع
فقط ،ولكن من خالل ر�ؤية العني
والتعرف على م�ستواه من خالل
فرتة لعبه يف اجلهراء وبالتايل
مل يكن هناك اي خماطرة من خالل
هذا التعاقد ،مبدي ًا ارتياحه ملا
يقدمه الالعب مع القاد�سية حتى
االن.
وا���ض��اف �أن ال��ف�ترة املقبلة قد
ت�شهد تغيري حمرتف والتعاقد مع
�أخر وذلك خالل فرتة االنتقاالت
ال�شتوية.

وكان قد انت�رص نادي القاد�سية،
على نظريه ال�شباب ،بنتيجة
 ،1-3يف ختام مناف�سات الق�سم
الأول من الدوري.
وكانت امل��ب��اراة قد توقفت عند
الدقيقة  ،40ب�سبب �سوء الأحوال
اجلوية ،يف  9نوفمرب احلايل،
وك��ان��ت ال��ن��ت��ي��ج��ة ت�����ش�ير �إل��ى
تقدم الأ�صفر بهدف �سجله �أحمد
الرياحي.
و�أ�ضاف للأ�صفر ،ثنائية جديدة
حملت توقيع �إبيابوي بكر وعبد
الله م�أوي ،فيما �سجل لل�شباب،
خالد �إبراهيم باخلط�أ يف مرماه.
وارت��ف��ع ر�صيد القاد�سية �إل��ى
 16نقطة ،بينما جتمد ر�صيد
ال�شباب عند  5نقاط فقط.
وفر�ض القاد�سية� ،سيطرته خالل
مواجهة �أبناء الأحمدي ،ليق�ضي
على طموح �أ�صحاب الأر����ض يف
املباراة.
وجنح �إبيابوي بكر ،يف ت�سجيل
الهدف الثاين للقاد�سية يف الدقيقة
 ،43لينتهي ال�شوط الأول بتقدم
الأ�صفر بهدفني دون رد.
وح��اول �أبناء الأحمدي ،العودة
�إلى املباراة ،من خالل هجمات
منظمة� ،إال �أن القاد�سية ا�ستمر
يف خطورته ،يف ظل اعتماده على
الهجمات املرتدة ال�رسيعة.
وجن����ح ال�����ش��ب��اب يف تقلي�ص
ال��ن��ت��ي��ج��ة ،ع���ن ط��ري��ق خالد
�إبراهيم العب القاد�سية ،باخلط�أ
يف م��رم��اه .ويف الدقيقة ،80
متكن عبدالله ماوي ،من ت�سجيل
الهدف الثالث للقاد�سية ،عن
طريق ت�سديدة قوية �سكنت �شباك
ال�شباب ،لتنتهي املباراة بفوز
الأ�صفر بنتيجة .1-3

راكان الحساوي بطل الجائزة الكبرى ألولى بطوالت نادي المسايل لقفز الحواجز
توج الفار�س راكان احل�ساوي باجلواد دنفر
بطال للجائزة الكربى لأول بطوالت نادي
امل�سايل لقفز احلراجز للفئة املتقدمة على
ارتفاع � 135سم دون اخطاء وحتقيق اف�ضل
االزمنة وجاء الفار�س غازي اجلريوي باجلواد
بيت�ش هيل يف املركز الثاين بعد اداء طيب.
واحتلت الفار�سة ابرار امل�سلم باجلواد كونر
املركز الثالث والفار�سة دالل الزاحم باجلواد
ري�شبورج املركز الرابع ،والفار�س عبدالرحمن
الفزيع باجلواد جي�سي براند املركز اخلام�س
والفار�س علي اخل��رايف باجلواد كوملبو�س
املركز ال�ساد�س ب�أربعة اخطاء بعد هطول
الأمطار بغزارة وقام كل من م�شاري العو�ضي
رئي�س نادي امل�سايل والدكتور ابراهيم احلمود
ع�ضو جمل�س االدارة بتكرمي االبطال الفائزين.
و�أعرب العو�ضي عن �سعادته بنجاح البطولة
االول���ى وامل�شاركة الكبرية م��ن الفر�سان
والفار�سات واحل�ضور اجلماهريي املميز.
وق��ال ان��ه لي�س بغريب ع��ن ريا�ضة االب��اء
واالجداد ،وانه مل�س اجلهد الكبري املبذول من
اللجنة املنظمة الجناح البطولة ،وا�ضاف �أن
هطول امطار اخلري �شاركت اجلميع يف التعبري
عن �أفراحها بان�ضمام نادي امل�سايل الى اندية
القفز املتميزة ومتنى التوفيق للجميع.
و�أكد ع�ضو جمل�س االدارة د.ابراهيم احلمود
ان �سعادته ال تو�صف بق�ضاء يوم كامل مع
اال�ستمتاع مبناف�سات ابطال القفز من الفر�سان

والفار�سات ،وانه مل�س وجود مواهب متعددة
وخا�صة يف الفئة املبتدئة واملتو�سطة و�أن
هطول الأمطار مل يثني الفر�سان عن امل�شاركة
والتناف�س املثري حتى النهاية وان��ه يعد
اجلميع مبوا�صلة العطاء لالرتقاء بهذه
الريا�ضة العربية اال�صيلة ،و�شكر كل االندية
والفر�سان والفار�سات امل�شاركني يف البطولة
التي حققت النجاح.
عبد الله العو�ضي ي�شكر اجلميع
ومن جانب اخر تقدم الفار�س اخللوق عبدالله
العو�ضي بال�شكر اجلزيل للفر�سان والفار�سات
الذين �شاركوا يف التنظيم واع��داد احلواجز
قبل البطولة بيومني وخا�صة الفار�س حممد
املو�سى و�أ�رسة نادي الفرو�سية و�أ�رسة مركز
الكويت على اجلهود التي بذلت .واك��د ان
نادي امل�سايل بد�أ اخلطوة االولى ،و�أن هناك
خطط مقبلة للنهو�ض بريا�ضة القفز واالهتمام
باملواهب ال�صاعدة وهن�أ زم�لاءه الفر�سان
والفار�سات على م�شاركتهم و�إجناح البطولة
وق��ال �إن �سعادته كانت كبرية يف هطول
الأمطار عقب ختام اخر البطوالت التي بدات
من العا�رشة �صباحا وحتى العا�رشة ليال.
وقد �أ�سفرت بقية النتائج عن االتي:
للفئة املتو�سطة على ارتفاع �115سم،فوز
الفار�س �سامل الوهابي باجلواد فوتيجريل
باملركز االول ،والفار�س عبدالله العو�ضي
باجلواد فون ر�أ�سك باملركز الثاين،والفار�س

خمد الهاجري باجلواد ملبورج هني باملركز
الثالث .وق��ام العو�ضي واحل��م��ود بتكرمي
الفر�سان الفائزين.
ويف الفئة املتو�سطة على ارتفاع �105سم،
فاز الفار�س جا�سم اخللفان باجلواد دوندي
باملركز االول والفار�سة فاطمة الدري�س
باجلواد زاماليا باملركز الثاين ،والفار�س
كري�ستني جون�سون باجلواد �شريي باملركز
الثالث ،والفار�س علي ال�صقر باجلوادين
جويل ورانبو باملركزين الرابع واخلام�س.
ويف الفئة املبتدئة على ارت��ف��اع � 90سم،
فازت الفار�سة نورا الب�رصي باجلواد اك�سبان
باملركز االول والفار�سة �ساما الربج�س
باجلواد ريل�سي باملركز الثالث .ويف الفئة
املبتدئة على ارتفاع � 70سم،فازت الفار�سة
اجل��ود ال�صباح باجلواد جوهانا باملركز
االول والفار�س حممد املليفي باجلواد وي�شتا
باملركز الثاين ،والفار�س فالح الكدم باجلواد
برجي�س باملركز الثالث ،وق��ام العو�ضي
والعتال امل�شاري بتكرمي الفر�سان.
واع��رب الفر�سان عبدالرحمن الفزيع وعبد
الله الرو�ضان وراكان احل�ساوي والفار�سات
جميلة املطوع و�أب��رار امل�سلم ودالل الزاحم
عن �سعادتهم بنجاح البطولة وان�ضمام نادي
امل�سايل الى ا�رسة القفز ومتنوا املزيد من
النجاح وازدهار ريا�ضة القفز و�شكروا الفار�س
عبدالله العو�ضي على جناح �أولى البطوالت.

• م�شاري العو�ضي و�أ�رسة نادي امل�سايل مع �أبطال اجلائزة الكربى

