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عقلة :ألول مرة في تاريخ «األبيض» نلعب بطريقة 3-4-3

عبد اهلل :غياب التركيز كاد يكلف
العميد غالي ًا أمام النجمة
كتب �أمين الدرديري:

• �أزرق الألعاب القتالية بعد التتويج

 35ميدالية ملونة أحرزها

«أزرق األلعاب القتالية» في البرتغال
ت�ألق �أبناء الكويت يف بطولة العامل جلميع الفنون
القتالية التا�سعة التي �أقيمت يف مدينة كالدا�س دا
رينه الربتغالية �أخ�يرا حمققني  35ميدالية منها
�ست ذهبيات و  12ف�ضية و 17برونزية .و�أ�شاد رئي�س
الوفد الكويتي امل�شارك يف البطولة عبدالله تقي عقب
عودة الوفد �إلى البالد �أم�س بامل�ستوى الذي قدمه
الالعبون يف كل مناف�سات البطولة على الرغم من
فرتة الإعداد الق�صرية واملحلية التي �سبقت البطولة.
و�أثنى تقي على االهتمام الذي مل�سه من قبل �أولياء
�أمور الالعبني «ما كان له �أكرب الأثر يف حتقيق هذه

النتيجة الإيجابية» مو�ضحا �أن الوفد امل�شارك يف
البطولة �ضم  15العبا من خمتلف الفئات �إ�ضافة �إلى
�ستة �إداريني وهي فئات الرباعم والنا�شئني وال�شباب
والرجال والذين متكنوا من تقدمي م�ستوى مميز
«عك�س مدى تطور الفنون القتالية يف البالد مبختلف
�أنواعها» .وذكر �أن الالعبني امل�شاركني ميثلون ثالثة
�أندية حملية خا�صة تعنى بالفنون القتالية وهي
�أندية «كيمبو كويت �أكادميي» ومعهد احلزام الأ�سود
ومعهد «فري�ست فيتن�س» وناف�سوا العبي  19دولة
�شاركت يف البطولة.

في الدوري النسائي لكرة الصاالت

الصراع يحتدم لحجز مقاعد
المربع الذهبي

ق��ال ع��ادل عقلة نائب رئي�س
جهاز الكرة بنادي الكويت ان
مباراة كاظمة املقبلة يف الدوري
امل��م��ت��از و���ض��غ��ط املباريات
املتتالية الذي ت�سبب فيه احتاد
كرة القدم و�ضع العبي العميد
حتت ال�ضغط .و�شغلت مباراة
ال�سفري بالدوري تفكريهم لأنها
تتويج لتعب مو�سم كامل،م�شريا
�إل��ى العميد لعب الول مرة يف
تاريخه بطريقة  3-4-3وذلك
الراحة عدد من العبيه مو�ضحا
انه �إذا توافر لدى اجلهاز الفني
ب��دالء لاليفواري جمعة �سعيد
وفي�صل زايد كان �سيعفيهما من
امل�شاركة �أمام النجمة البحريني
رغ��م اهمية اللقاء والبطولة
التي ميثل فيها العميد ا�سم
الكويت جنبا �إلى جنب مع نادي
القاد�سية.
و�أ���ض��اف عقلة« :ال ي��وج��د يف
ال��ك��وي��ت ن��ظ��ام اح��ت�رايف وال
العبون حمرتفون حتى الالعبني
االج��ان��ب منهم لغياب تطبيق
االنظمة االحرتافية يف التدريب
والتغذية وااللتزام بها.
ومن جانبه �أبدى حممد عبدالله
املدير الفني للفريق الأول لكرة
القدم بنادي الكويت ارتياحه
لنتيجة امل��ب��اراة التي جمعت
فريقه مع النجمة البحريني،
يف اجلولة الرابعة من مناف�سات
املجموعة الثانية بك�أ�س االحتاد
الآ�سيوي،وكان العميد قد ح�سم
املواجهة  ،1-2لريفع ر�صيده
�إلى  7نقاط ،فيما جتمد ر�صيد
النجمة عند  4نقاط.
وق����ال ع��ب��دال��ل��ه يف امل���ؤمت��ر

• جانب من لقاء الكويت والنجمة البحريني

ال�����ص��ح��ايف ع��ق��ب امل���ب���اراة،
�إن غ��ي��اب الرتكيز ع��ن العبي
الأبي�ض يف �أوق��ات كثرية ،كاد
يكلف الفريق غال ًيا ،خا�صة
يف الدقائق الأخ�ي�رة م��ن عمر
املباراة.
و�أ�ضاف« :دخلنا املباراة بطريقة
لعب جديدة ،باالعتماد على 3
مهاجمني الخرتاق الدفاع املتكتل
للنجمة� ،إال �أن ا�ستغالل الفر�ص
مل يكن بال�صورة املطلوبة».

وب�ّي� عبدالله �أن الأه��م حتقق
نّ
�أم��ام النجمة ،بح�صد الثالث
نقاط ،م�شري ًا �إلى �أن الأه��م يف
الوقت احل��ايل ،هو اال�ستعداد
بال�صورة املطلوبة ملواجهتي
كاظمة املقررة اخلمي�س املقبل
يف ال����دوري ،وال��ق��اد���س��ي��ة يف
نهائي ك�أ�س الأمري.
على اجلانب الآخ��ر قال يو�سف
يعقوب املدرب امل�ساعد للنجمة
يف امل�ؤمتر ال�صحايف �إن فريقه

أداء متوازنً ا يف ال�شوط
ق��دم � ً
الأول� ،إال �أن الهدف الذي �سجله
ال��ك��وي��ت يف ن��ه��اي��ة ال�شوط،
دفع الفريق للهجوم ،وهو ما
فتح الطريق يف بع�ض الأوقات
لأ�صحاب الأر�ض يف اجتاه �شباك
احلار�س �أحمد عبدالر�سول.
و�أ�ضاف �أن التعادل كان قري ًبا من
فريقه� ،إال �أن التوفيق مل يحالف
الالعبني يف �إن��ه��اء الهجمات
املتاحة للت�سجيل.

«يد القرين» توج بلقب الدرجة األولى
والجهراء في المركز الثاني
كتب يحيي �سيف:

• جانب من مناف�سات الدوري

كتب يحيى �سيف:
با�ستثناء فريق فتيات جاغوار
املت�صدر للدوري الن�سائي لكرة
ال�صاالت بفارق مريح يف النقاط
عن اق��رب مناف�سيه وال��ذي �ضمن
ال��ت��أه��ل ل��ل��دور ن�صف النهائي
للمناف�سة على اللقب احتدم
ال�رصاع بني ثالثة ف��رق «�سلوى
ال�صباح والكويت والريموك» على
حجز البطاقة املتبقية للمربع
الذهبي و�سوف تكون مواجهات
اجلولتني الأخريتني حا�سمة يف
حتديد هوية رباعي املقدمة يف

الدور الأول.
ويف ه��ذا ال�سياق ت��ق��ام اليوم
مباراتان يف �إطار لقاءات الأ�سبوع
العا�رش من البطولة بني �أكادميية
فور�سبورت ون���ادي الكويت يف
اخلام�سة م�ساء على �صالة نادي
�سلوى ال�صباح ويف ال�سابعة يلعب
العربي والريموك على �صالة نادي
�سلوى �أي�ضا .وميلك الكويت 14
نقطة يف املركز الرابع وهو مر�شح
للفوز ال��ي��وم ل��ف��ارق امل�ستوى
الفني واللياقة البدنية بينه وبني
مناف�سه ال��ذي يخلو ر�صيده من
النقاط وي�ستقر يف املركز الأخري.

ويبحث الريموك عن الفوز على
العربي لتعزيز موقعه يف املركز
الثاين وميلك  16نقطة فيما ي�سعى
فريق العربي لتح�سني الرتتيب
بعد �أن ابتعد عن املناف�سة للو�صول
للدور ن�صف النهائي وله  3نقاط.
فريق جاغوار هو املر�شح الأول
للفوز باللقب ويحتل املقدمة من
دون خ�سارة ولديه  18نقطة من 6
انت�صارات متتالية.
جدير بالذكر �أن بطولة الدوري
الن�سائي بد�أت مب�شاركة  11فريقا
�إال �أن فريق �سفن ان�سحب بعد �أن
خا�ض عدة مباريات.

توج القرين بكا�س بطولة دوري الدرجة الأولى
لكرة اليد اث��ر ف��وزه على اجل��ه��راء  24-32يف
امل��ب��اراة التي ج��رت بينهما م�ساء �أم�س الأول
بنهائي الدوري على �صالة ال�شهيد فهد الأحمد يف
الدعية وبذلك حل اجلهراء ثانيا واحتل الريموك
املركز الثالث.
ويف �إطار لقاءات اجلولة الرابعة «قبل الأخرية»
من الق�سم الثاين للدوري املمتاز لفرق العمومي
وا�صل الكويت عرو�ضه القوية وحقق فوزا م�ستحقا
على العربي بنتيجة  24-26يف املباراة التي جرت
بينهما م�ساء �أم�س الأول على �صالة الفائز ورفع
العميد ر�صيده �إلى  18نقطة حملقا يف ال�صدارة بعد
�أن ح�سم اللقب قبل نهاية الدوري وبقي اخلا�رس
على ر�صيده ال�سابق  8نقاط .من جانب �آخر �أوقف
ال�ساملية طموحات برقان يف ارتقاء املركزالثاين
و�سجل تعادال مثريا با�سكور 25-25ورفع ال�سماوي
ر�صيده �إلى نقطتني ومل ي�ؤثر هذا التعادل على
ترتيبه يف املركز الأخ�ير بني اخلم�سة الكبار
وت�ساوى برقان مع الأخ�رض يف ر�صيد النقاط ولكل
منهما  8نقاط �إال �أن برقان يحتل املركز الثاين
بفارق الأه��داف عن العربي وام��ام الأخ�ير لقاء
مع ال�ساملية يف نهاية الق�سم الثاين والبطولة
بالإ�ضافة �إلى لقاء الكويت مع كاظمة غدا يف نف�س
الدور بعدها يتم تتويج الفرق الفائزة باملراكز
الثالثة الأولى بالدوري املمتاز.

• فريق يد القرين

الجواد طراق للنشاما يفوز بكأس «األحمدية»
وفارس البدور والالحق بطال بيت العرب ونادي مبارك الكبير

• عبدالرحمن الثويني ي�سلم ا�سطبل الن�شاما ك�أ�س �رشكة الأحمدية للمقاوالت

ب��رع��اي��ة ن���ادي م��ب��ارك الكبري
ومركز اجلواد العربي واحت�ضن
نادي ال�صيد والفرو�سية مهرجان
�سباقات اخليل لالجتماع الـ 21
بح�ضور جماهري غفرية يتقدمهم
ال�شيوخ حممد اخل�رض ودغيم
ال�سعيدي وال�شيخ �صباح الفهد
ام�ين ال�رس العام وم�سعود بو
مرزوق و�سعدون العتيبي.
وكالعادة افتتح ا�سطبل الدعية
الفوز ب���أول �شوطني عن طريق
اجلواد ياذوق واجلواد اال�رش�س
لريفع ف��ارق النقاط م��ع بقية
اال�سطبالت وف��از اجل��واد زاهي
لنا�رص الهيفي وفار�س البدور
للمطريي بك�أ�سي بيت العرب
واجل������وادان ي��اك��ي��ف وال�لاح��ق
بكا�سي ن���ادي م��ب��ارك الكبري
واجل��واد طراق ال�سطبل الن�شاما
بكا�س االحمدية.
وفيما يلي نتائج اال�شواط كاملة:
ف���از اجل����واد ي����اذوق ال�سطبل

الدعية بقيادة علي بال�شوط
االول املخ�ص�ص جلياد الدرجة
الثانية على م�سافة 1000م بزمن
 0/2/57ث وج��اء اجل��واد الكل
نايف ال�سطبل الن�شاما بقيادة
مورغن يف املركز الثاين واجلواد
الغاير الثاين للمطريي بقيادة
الروي�شد يف املركز الثالث.
وف��از اجل��واد اال��شر���س ال�سطبل
الدعية بقيادة علي بال�شوط
الثاين املخ�ص�ص للدرجة االولى
على م�سافة 1400م بزمن 6/24/1
ق وجاء اجل��واد جمازف الثاين
لغامن املطريي بقيادةً الفرماوي
يف امل���رك���ز ال���ث���اين واجل����واد
�رضوري ال�سطبل الن�شاما بقيادة
مورغن يف املركز الثالث.
وفاز اجلواد زاهي لنا�رص حجي
الهيفي بقيادة املعت�صم بال�شوط
الثالث املخ�ص�ص للخيل العربية
اال�صيلة على م�سافة 1400م بزمن
 3/36/1ق وق��ام ع�لاء الرومي

بت�سليم الكا�س ال�سطبل الهيفي.
وف���از اجل���واد ال�لاح��ق ال�سطبل
الفنار بقيادة �سامل بال�شوط
الرابع املخ�ص�ص للدرجة الثالثة
على م�سافة 1600م بزمن 4/37/1
ق وجاء اجلواد عز�شمه ال�سطبل
الن�شاما بقيادة توفيق يف املركز
الثاين واجل��واد �سندنا ال�سطبل
كيفان بقيادة كوراج يف املركز
الثالث وقام طالل الن�صف بتقدمي
الكا�س الى ا�سطبل الفنار.
وف��از ياكيف ال�سطبل ال�صفار
بقيادة موحد بال�شوط اخلام�س
املخ�ص�ص للمبتدئات على م�سافة
1800م بزمن  0/51/1ق وجاء
اجل��واد عيا�ش للمريخي بقيادة
الفراج يف املركز الثاين واجلواد
�سور التحرير ال�سطبل عبدالهادي
العتيبي بقيادة الفرماوي يف
امل��رك��ز الثالث وق���ام الن�صف
بت�سليم الكا�س ال�سطبل ال�صفار.
وف���از اجل����واد ف��ار���س ال��ب��دور

ل�سلطان املطريي بقيادة الرزحان
بال�شوط ال�ساد�س املخ�ص�ص
لكا�س بيت العرب على م�سافة
1200م للخيل العربية اال�صيلة
للنتاج املحلي بزمن 4/24/1
ق وج��اء اجل��واد فار�س اجلمان
لعامر العتيبي بقيادة الروي�شد
يف املركز الثاين واجلواد ممدوح
اجلزيرة لعلي العجمي بقيادة
مناع بال�شوط الثالث وقام عالء
الرومي بت�سليم الكا�س.
وفاز اجلواد طراق ال�سطبل الن�شاما
بقيادة زاراتي بال�شوط ال�سابع
املخ�ص�ص جلميع الدرجات على
كا�س �رشكة االحمدية للمقاوالت
على م�سافة 1400م بزمن 3/23/1
ق وج��اء اجل��واد الأبطح خلالد
العتيبي بقيادة راف��ت باملركز
الثاين.
وقام عبدالرحمن الثويني بت�سليم
ال��ك��ا���س ال��ى ا�سطبل الن�شاما
وتهنئتهم بالفوز.

