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العميد يختتم استعداداته في المنامة للقاء النجمة غداً

القادسية في اختبار «آسيوي» قوي
أمام المالكية البحريني اليوم
 7.45مساء
كتب �أمين الدرديري:

• جانب من تدريبات برقان

برقان يسعى لتعويض اإلخفاق
بدوري الدرجة األولى
�أكد وليد ن�صار ،املدير الفني
لفريق برقان� ،أن فريقه ا�ستحق
الت�أهل �إلى دور الثمانية لبطولة
ك����أ����س �أم��ي�ر ال��ك��وي��ت ،عقب
تغلبه على الفحيحيل ،بهدفني
مقابل ه��دف ،يف املباراة التي
جمعتهما.
و�أو�ضح ن�صار ،يف ت�رصيحات
من�سوبة له �أنه «احرتم مناف�سه
الفحيحيل ومتكن من اللعب معه
ب�شكل متوازن بال�شوط الأول».
و�أ�ضاف مدرب برقان� ،أنه لعب

على الهجمات العك�سية يف ال�شوط
ال��ث��اين ،ال�ستغالل امل�ساحات
خلف دفاعات الفحيحيل ،الذي
اندفع للبحث عن الفوز ،وجنح
من خالل ذلك يف ت�سجيل هدفني.
و�أ�شار �إلى �أن املناف�سة يف ك�أ�س
الأمري حلم كافة الفرق رغم �صعوبة
املهمة ،مبينًا �أنه يحرتم جميع
الفرق املت�أهلة لدور الثمانية
للم�سابقة و�شدد مدرب برقان على
�أن الت�أهل �إل��ى دور الثمانية،
مبثابة حمطة مهمة للفريق ،من

�أجل حت�سني ال�صورة ،وتعوي�ض
ما فاتهم ،بعدما خ�رسوا فر�صة
املناف�سة على بطاقة الت�أهل �إلى
الدوري املمتاز .واختتم ن�صار
ت�رصيحاته ،بالت�أكيد على �أن
الفريق ت�أثر �سلبا بعدم تدعيم
الفريق بال�شكل املطلوب يف
مريكاتو يناير املا�ضي ،وهو
ما انعك�س �سلبا على الفريق يف
�سباق ال����دوري ،وحرمهم من
موا�صلة رحلة املناف�سة على
الت�أهل.

كأس طائرة الشباب برتقالي
كتب يحيى �سيف:

�أحرز كاظمة بطولة ك�أ�س الطائرة لفئة ال�شباب حتت
� 18سنة اثر فوزه يف املباراة النهائية على الكويت
بثالثة �أ�شواط مقابل �شوطني واحتل الريموك املركز
الثالث و�شارك يف البطولة � 9أندية و�أقيمت بنظام

خروج املغلوب .وعلى الرغم من خ�سارة الربتقايل
من القاد�سية  3/1يف املباراة الأولى بينهما �إال �أن
نتيجة اللقاء ح�سبت ل�صالح كاظمة ب�سبب خمالفة
الأ�صفر للوائح وم�شاركته لالعب موقوف لتقرر
جلنة امل�سابقات احت�ساب النتيجة ل�صالح كاظمة
� /3صفر ،وبذلك خرج القاد�سية من البطولة.

يبحث فريقا القاد�سية والكويت
«ممثال الكرة الكويتية» وعلى
م����دى ي���وم�ي�ن م��ت��ت��ال��ي�ين يف
الكويت ،والبحرين ،عن �صدارة
للمجموعتني الثالثة والثانية يف
م�سابقة ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي
لكرة ال��ق��دم؛ حينما ي�ست�ضيف
فار�س ح��ويل القاد�سية �ضيفه
املالكية البحريني اليوم االثنني
يف الثامنة �إال ربع م�ساء.
بينما يلعب الكويت غد ًا الثالثاء
�أمام النجمة على ا�ستاد البحرين
ال��وط��ن��ي ،ويتطلع الفريقان
«الأ�صفر والأبي�ض» �إل��ى الظفر
بنتيجتني �إيجابيتني ت�ؤمنان لكل
واحد منهما �صدارة جمموعته.
وك��ان الفريقان قد �أدي��ا ب�شكل
�ضعيف يف اجلولتني الأوليني
مل�سابقة ك�أ�س االحت��اد ،وجمع
كالهما نقطتني بعد التعادل مع
امللكي مع العهد اللبناين يف
بريوت والأبي�ض تعادل �أي�ضا مع
االحتاد ال�سوري.
ويف اجلولة الثانية حقق الأ�صفر
فوز ًا مهم ًا على ال�سويق العماين
بهدفني نظيفني،بينما خ�رس
العميد مواجهته �أم��ام اجلزيرة
الأردين يف العا�صمة عمان بهدف
نظيف.
واختتم الأ�صفر ا�ستعداداته �أم�س
يف مع�سكره الداخلي الذي �أجراه

في الجولة األولى من سباق الكويت للقوارب السريعة

دشتي والكندري بطال البروكالس
والدوسري والشريدة لقوارب النزهة
ح��ق��ق ال���ف���ري���ق امل���ك���ون من
املت�سابقني م�صطفى د�شتي
و�سعد الكندري ,درع املركز
الأول لفئة قوارب الربوكال�س,
وفريق «الكويتي» املكون من
املت�سابقني بدر الدو�رسي وعادل
ال�رشيدة ،درع املركز الأول يف
فئة ق��وارب النزهة ,وذل��ك يف
�سباق الكويت الثامن للقوارب
ال����سري��ع��ة «ق�����وارب النزهة
والربوكال�س» الذي نظمته جلنة
القوارب ال�رسيعة والويك بورد
يف ال��ن��ادي البحري الريا�ضي
ال��ك��وي��ت��ي حت��ت رع��اي��ة وزي��ر
الإع�لام ووزي��ر الدولة ل�ش�ؤون
ال�شباب حممد اجل�بري كجولة
�أول��ى لبطولة املو�سم احلايل
 ,2019وبح�ضور �أم�ين ال�رس
العام يف النادي خالد الفودري,
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة حممود �أبو
القا�سم و�أحمد الفيلكاوي وعلي
ال�شمايل ,وح�ضور د .حممد
الرا�شد الرئي�س التنفيذي ملعهد
الأبحاث العلمية ,وجمهور من
حمبي �سباقات القوارب ال�رسيعة
�إل��ى جانب ع��دد كبري من هواة
وحمبي الت�صوير الفوتوغرايف
واجلوي امل�شاركني يف م�سابقة
الت�صوير امل�صاحبة لل�سباق.
وج���اءت بقية نتائج ال�سباق
بتحقيق �سعود الرجيب وزايد
بن زايد ,درع املركز الثاين يف
فئة قوارب الربوكال�س ,وحقق
ف��ري��ق «ال���ق�ل�اف» امل��ك��ون من
الأخوين عدنان وعي�سى القالف,
درع املركز الثالث ,فيما حقق

• الفائزون مع كبار احل�ضور

املت�سابقان حم��م��ود ال�شطي
وخالد اجلناعي ,درع املركز
الثاين يف فئة ق��وارب النزهة,
وحقق الأخ����وان خالد و�أحمد
الرمان درع املركز الثالث.
وكان ال�سباق الذي نقلته قناة
���س��ب��ورت ب�لا���س ع��ل��ى ال��ه��واء
مبا�رشة ,قد �أقيم يف املنطقة
البحرية املواجهة للمارينا يف
ال�ساملية ,و�سط �أجواء معتدلة
وجميلة ,وحالة م�ستقرة للبحر,
وتناف�س �ساخن بني املت�سابقني,
وب ��إ��شراف ع��ام من قبل رئي�س

اللجنة علي ال�شمايل ,فيما قام
الفودري وابو القا�سم والفيلكاوي
وال�شمايل ود .الرا�شد بتوزيع
ال���دروع على ال��ف��ائ��زي��ن� ,إلى
جانب تكرمي اجلهات الداعمة
والراعية.
من جانبه �أ�شار رئي�س اللجنة
املنظمة علي ال�شمايل �إل��ى �أن
اجلولة الثانية لل�سباق �سوف
تقام ال�سبت املقبل فيما �ستقام
اجلولة الثالثة واخلتامية يوم
� 13أب��ري��ل احل���ايل ،م�شيد ًا يف
ال��وق��ت نف�سه برعاية الوزير

اجل�ب�ري وب��اجل��ه��ات الراعية
والداعمة وعلى ر�أ�سها الهيئة
العام للريا�ضة و�رشكة �إيكارو�س
املتحدة للخدمات البحرية,
وم��ع��ه��د ال��ك��وي��ت ل�ل�أب��ح��اث
العلمية� ,إلى جانب �إدارة خفر
ال�سواحل ,و�إدارة الإنقاذ البحري
و�إدارة ال��ط��وارئ الطبية ,كما
�أ�شاد باجلهود التي بذلت من قبل
الفودري وابو القا�سم والفيلكاوي
وف��ري��ق التنظيم والتحكيم
وو�سائل ال�صحافة والإعالم وعلى
ر�أ�سها قناة �سبورت بال�س.

• جانب من تدريبات القاد�سية

حت�ضري ًا للقاء ،بينما خا�ض
ال�ضيوف تدريبهم على ملعب
املباراة الرئي�سي.
وي�سعى الروماين اي��وان مارين
�إلى موا�صلة انت�صاراته القارية
وت��ع��زي��ز ����ص���دارة جمموعته
الثالثة،م�ستعين ًا ب��ف�ترة من
الهدوء واال�ستقرار متر بالفريق
حقق فيها بطولة ك�أ�س االحتاد
التن�شيطية وعرب �إلى ثمن نهائي
ك��أ���س الأم�ي�ر واخ��ت�بر ع���دد ًا من
العبيه ال�شباب واط��م���أن على
�سالمة العبيه اخلربة.

ويف العا�صمة البحرينية املنامة
ي�ضع ن��ادي الكويت اللم�سات
الأخ��ي��رة ال��ي��وم ع��ل��ى ا�ستاد
البحرين الوطني لتعويد العبيه
على ع�شب امللعب ا�ستعدادا للقاء
الغد �أمام �أ�صحاب الأر�ض نادي
املالكية.
ويطمح امل��درب الوطني حممد
عبدالله للخروج بنتيجة ايجابية
وتعوي�ض خ�سارته يف اجلولة
املا�ضية �أمام اجلزيرة الأردين،
وميلك الأبي�ض خ�برة جيدة يف
م�سابقة ك�أ�س االحت��اد الآ�سيوي

من خالل م�شاركات �سابقة.
وم��ن املقرر �أن يعقد امل�ؤمتر
ال�صحايف ملدربي الفريقني اليوم
االثنني ،كما يعقد �أي�ضا االجتماع
التن�سيقي للمباراة العتماد �أهلية
الالعبني.
ويتطلع النجمة لت�سجيل نتيجة
ايجابية لكون امل��ب��اراة تقام
على �أر�ضه وبني جماهريه ،و�أن
الفرتة املا�ضية ومن خالل توقف
ال���دوري املحلي� ،أت��اح��ت له
الرتكيز على اال�ست�شفاء و�أي�ضا
ت�صحيح �أخطاء الالعبني.

 59جواداً وفرس ًا في مهرجان
ديربي الكويت بنادي الصيد
ي�شهد م�ضمار �سباق اخليل بنادي
ال�صيد والفرو�سية يف الثالثة
م��ن بعد ظهر ال��ي��وم مهرجان
الديربي والك�ؤو�س املقدمة من
�أ�سواق االم��ارات ون��ادي مبارك
الكبري واملرحوم احمد عبدالله
االي��وب ومركز اجل��واد العربي
«بيت العرب» وال��ذي قيد فيه
 59ج��وادا وفر�سا يف اال�شواط
ال�ستة التي تقام اليوم واهمها
ال�شوط ال�ساد�س الذي خ�ص�ص
جلياد الثنايا للمناف�سة على
م�سافة 1800م من �أج��ل الفوز
بك�أ�س ديربي الكويت .والغريب
ان ا�سطبل الدعية مت�صدر دوري
النقاط غري م�شارك يف �سباق
الديربي واجل��ي��اد امل�شاركة
ه��ي ال��ب��ط�����ش ون��وم��ا���س فهد
وا�شهم و�سيل الفحيحيل ور�شم
وراع��ي��ه��ا ومقايي�س وامل���ارك
و���س��ور التحرير وه�لا �ساره
وجمريات و�سحيم .كما ي�شهد
ال�شوط اخلام�س �سباق ًا خمتلط ًا
ي�شارك فيه ع�رشة جياد منها
ثالثة جياد من ا�سطبل الدعية
هي اال�رش�س وياذوق وتراحيب
ويناف�س الدعية اجل��واد الكل
نايف للن�شاما وامل�ستعد البناء
حممد ابو �شيبة والنايف لل�رسور
و�شديد خري لل�سعيدي وم�شاري
ل��ل��ف��ن��ار وجم��ت��اح للبطيحان
وغ��زال��ه للجا�رس ،فمن بوقف
ثالثي الدعية ويقتن�ص الك�أ�س.
وقد اع��رب رئي�س ن��ادي ال�صيد
والفرو�سية ال�شيخ �ضاري الفهد
ع��ن �سعادته ب��اق��ام��ة النادي
ملهرجان اليوم ال��ذي يت�ضمن
�ستة ك�ؤو�س منها كا�س الديربي
ومتنى التوفيق للجميع و�أكد ان

• �ضاري الفهد و�صباح الفهد ي�ؤكدان النهو�ض بريا�ضة الآباء والأجداد

جمل�س ادارة النادي م�صمم على
االرتقاء بريا�ضة االباء واالجداد
وجميع �أن�شطة النادي.
كما حت��دث �أم�ي�ن ال����سر العام
ال�شيخ �صباح الفهد النا�رص
ف ��أ���ش��اد با�صحاب اال�سطبالت
وم�ل�اك اخل��ي��ل امل�����ش��ارك�ين يف
م��ه��رج��ان ال��ي��وم و�شكر ا��سرة
الهيئة العامة للريا�ضة بقيادة
د .حمود فليطح للدعم امل�ستمر

لنادي ال�صيد والفرو�سية والعمل
على النهو�ض ب�سباقات االباء
واالج�����داد ،كما �شكر �أ���س��واق
االم���ارات ون��ادي مبارك الكبري
وم��رك��ز اجل����واد ال��ع��رب��ي على
دع��م �سباقات ال��ن��ادي ،ومتنى
�أن حت��ذو ال�رشكات والهيئات
حذوهم وامل�ساهمة يف املحافظة
على ريا�ضة الفرو�سية العربية
اال�صيلة و�شكر اجلميع.

«الذلول مرهقه» لمبارك القحطاني

يفوز بكأس النادي الكويتي للهجن
يف ���س��ب��اق��ات م��ث�يرة للنادي
الكويتي للهجن متكن الذلول
مرهقه ملبارك فار�س القحطاين
من الفوز بالك�أ�س الـ  25املقدم
من النادي واملخ�ص�ص حلقايق
ابكار على م�سافة ثالثة كيلو.
وج���اء ال��ذل��ول ر���س��اي��ل لزايد
جمدل العتيبي يف املركز الثاين
والذلول الطليلية ل�صقر طالل
العجمي يف امل��رك��ز الثالث
وال��ذل��ول انت�صار لربيح فراج

العجمي يف املركز الرابع .وقام
�أمني ال�رس العام للنادي وع�ضو
اللجنة التنظيمية بدول جمل�س
التعاون ربيح العجمي بت�سليم
الك�أ�س ال��ى م��ب��ارك القحطاين
وتهنئته بالفوز ،وا�شاد باللجان
العاملة واحل�ضور اجلماهريي
وجناح ال�سباقات.
ويف بقية الأ�شواط:
فاز الذلول قرار ل�شنار الهاجري
بال�شوط االول املخ�ص�ص للقايا

ابكار وف��از الذلول عز اجلي�ش
ل�شبيب العجمي بال�شوط الثاين
املخ�ص�ص للقيان قعدان ،وفاز
الذلول الكايده حلمد م�سعود
امل��ري بال�شوط الثالث ،وفاز
الذلول ظبيان لل�شيخ فهد مبارك
بال�شوط الرابع ،وفاز الذلول
معاند لعبد الله �شوميي بال�شوط
ال�ساد�س املخ�ص�ص حلقايق
ق��ع��دان ،وف��از ال��ذل��ول ع�سريه
حل��م��د ���س��امل امل���ري بال�شوط

ال�سابع وف��از ال��ذل��ول الرباع
جلابر عبد الله بال�شوط الثامن
وفاز الذلول جمايل خلالد مدعث
العجمي بال�شوط التا�سع ،وفاز
ال��ذل��ول �شاهني لنادر زب��اران
العجمي بال�شوط العا�رش ،وفاز
الذلول من�صوره لعبدالله �شوميي
الهاجري بال�شوط احلادي ع�رش،
وف��از الذلول ب��رق ملحمد عبد
الهادي امل��ري بال�شوط الثاين
ع�رش.

• ربيح فراج العجمي ي�سلم الك�أ�س �إلى مبارك القحطاين

