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رئيس الوزراء يرعى المهرجان الختامي
لنادي الصيد والفروسية اليوم
برعاية �سمو رئي�س جمل�س ال��وزراء
ال�شيخ جابر امل��ب��ارك ي�شهد م�ضمار
�سباق اخليل بنادي ال�صيد والفرو�سية
يف الثانية والن�صف من بعد ظهر اليوم
املهرجان اخلتامي ل�سباق اخليل الذي
قيد فيه  88ج��وادا وفر�سا من خمتلف
ال��درج��ات واجل��ي��اد العربية والنتاج
املحلي تتناف�س على م�سافات خمتلفة
من اجل الفوز بك�ؤو�س �سمو رئي�س جمل�س
الوزراء وال�سيارة املقدمة من التمدين
العقارية واملخ�ص�صة للخيل العربية
اال�صيلة وك�أ�س فر�سان جليب ال�شيوخ

املقدم با�سم النائب ماجد املطريي
والك�أ�س املقدم من نادي مبارك الكبري
وكا�س مركز اجلواد العربي ،باال�ضافة
الى كا�س النادي .وتقدم ال�شيخ �صباح
الفهد امني ال�رس العام وتقدم بالنيابة
عن نف�سه وعن رئي�س و�أع�ضاء جمل�س
االدارة وا�رسة نادي ال�صيد والفرو�سية
بخال�ص ال�شكر والتقدير ل�سمو رئي�س
جمل�س ال��وزراء ال�شيخ جابر املبارك
على دعم �سموه لريا�ضة االباء واالجداد
كما �شكر االخ حممد امل���رزوق رئي�س
جمل�س ادارة �رشكة التمدين العقارية

على تقدمي �سيارة للمهرجان اخلتامي،
و�شكر جمل�س ادارة فر�سان جليب ال�شيوخ
بقيادة حممد اخل�رض على تقدميهم اولى
الك�ؤو�س ل�سباقات النادي ،كما �شكر
مركز اجل��واد العربي «بيت العرب»
ورئي�س جمل�س االمناء عالء الرومي على
ح�ضوره ودعمه امل�ستمر ،واكد جهود
�أع�ضاء جمل�س االدارة بقيادة ال�شيخ
�ضاري الفهد لالرتقاء بريا�ضة االباء
واالجداد و�شكر ا�صحاب اال�سطبالت ومالك
اخليل على تعاونهم والتن�سيق لالرتقاء
بال�سباقات والنهو�ض بها.

• جدية يف تدريبات القاد�سية

استعداداً لنهائي كأس األمير غداً

المطيري :القادسية عسكر
بـ  24العب ًا وسيتم استبعاد 4

الزامل يعترف بأفضلية األصفر الفنية والبدنية على العميد
ك�شف نائب رئي�س جهاز الكرة يف نادي القاد�سية
ن��واف املطريي عن ا�ستعدادات فريقه ملواجهة
الكويت يف نهائي ك�أ�س الأم�ير ،وامل��ق��ررة غدا
الثالثاء على �إ�ستاد جابر الدويل.
وقال املطريي �إن الأ�صفر ال يعاين من �أي غيابات
م�ؤثرة قبل مواجهة الكويت ،م�شريا �إلى �أن اجلهاز
الفني ا�صطحب  24العب ًا من الفريق الكروي الأول
يف مع�سكر داخلي ا�ستعداد ًا لهذا احلدث املهم،على
�أن يتم اختيار  20العب ًا لقائمة املباراة النهائية.
ونا�شد املطريي جماهري النادي امللكي مب�ؤازرة
ودعم الفريق نحو حتقيق اجناز جديد.
و�أ�ضاف �أن اجلهاز الفني بقيادة الروماين �إيوان
مارين حر�ص على �رشح خطة العمل حتى املباراة
النهائية،وبني �أن املعنويات عالية ،يف ظل
جاهزية جميع الالعبني ،وتواجدهم يف التدريبات
بجدية ك��ب�يرة .واع�ت�رف امل��ط�يري �أن مباريات
الكويت والقاد�سية بعيدة كل البعد عن التكهنات،
ومفتوحة على كل االحتماالت ،م�شريا �إلى �أن الفريق
القادر على ا�ستغالل الفر�ص ،واحلفاظ على تركيزه
�ستكون له الغلبة يف املباراة.
جدير بالذكر ان �ألقاب املو�سم املحلي يف الكويت،

انح�رصت بني الكويت والقاد�سية ،بواقع ك�أ�س
ال�سوبر للقاد�سية ،وك�أ�س ويل العهد للكويت� ،إلى
جانب اقرتاب الأخري من لقب ال��دوري ،والنهائي
املرتقب يف ك�أ�س الأمري.
من جانبه اعرتف املن�سق الإعالمي لنادي الكويت،
عمر الزامل ،ب�أف�ضلية القاد�سية من الناحية الفنية
والبدنية قبل املواجهة املرتقبة غد ًا.
وقال الزامل �إن العميد عانى من �ضغط املباريات
خالل الفرتة املا�ضية ،يف �إ�شارة �إلى مواجهتي
النجمة البحريني يف ك�أ�س االحت��اد الآ�سيوي،
وكاظمة يف مباراة م�ؤجلة بالدوري املمتاز.
و�أ�ضاف �أن وقت الراحة بالن�سبة لال�صفر خالل
الفرتة املا�ضية ،جاء يف م�صلحته ،عك�س الكويت
الذي ا�ستنزف من خالل مواجهتي النجمة ،ولقاء
كاظمة.
و�أردف الزامل �أن فريقه ال يلتم�س الأعذار وي�سعى
يف الوقت احلايل �إلى جتهيز �صفوفه على �أف�ضل
حال ،خلو�ض املباراة النهائية بكل قوة وح�صد
لقب البطولة،وعن غيابات الكويت� ،أو�ضح �أن
اجلاهزية كبرية يف �صفوف فريقه ،با�ستثناء طالل
الفا�ضل بداعي الإ�صابة.

اليرموك بطل تنس تحت  16سنة
 ...وخيطان الثاني

• عبا�س الب�صريي يتو�سط الفائزين

اختتمت �أم�����س الأول بطولة
االحتاد لتحت � 16سنة للتن�س
وذلك على مالعب نادي القاد�سية
ال��ري��ا���ض��ي .ح����ضر امل��ب��اراة
النهائية وتوج الفائزين املدير
الفني لالحتاد الكويتي للتن�س
عبا�س الب�صريي .
ويف م�����س��اب��ق��ة ال���ف���ردي ف��از
ب��امل��رك��ز الأول الع���ب ن��ادي
الريموك الريا�ضي ب��در عنرت

• ظاهر
العدواين

وف��از باملركز ال��ث��اين زميله
طالل عنرت «الريموك».
ويف م�سابقة ال���زوج���ي فاز
باملركز الأول ثنائي نادي
خيطان الريا�ضي «فهد حممد
ال��دو��سري +ب���ارام �شايلي�ش»
وف��از باملركز ال��ث��اين ثنائي
نادي الريموك الريا�ضي «طالل
عنرت+حممد زكي القطان».
ويف الرتتيب النهائي للأندية

امل�شاركة يف البطولة جاء يف
املركز الأول ن��ادي الريموك
الريا�ضي بر�صيد  293نقطة
ويف امل���رك���ز ال���ث���اين ن���ادي
خيطان الريا�ضي بر�صيد 162
نقطة ويف املركز الثالث نادي
ال�ساملية الريا�ضي بر�صيد
 140نقطة ويف املركز الرابع
نادي الكويت الريا�ضي بر�صيد
 112نقطة.

العدواني يتوصل التفاق
لتجديد عقده مع النصر

�أكد ظاهر العدواين مدرب الن�رص� ،أنه اتفق مع �إدارة العنابي على
جتديد عقده مع الفريق ،واال�ستمرار على ر�أ�س اجلهاز الفني
باملو�سم املقبل .وقال العداوين �إن الن�رص متم�سك بالرباعي
املحرتف املتواجد حاليا مع الفريق ،والذي ي�ضم الإيفواري
روبن مع الغاين �أبوكو� ،إلى جانب الثنائي البحريني �سيد
�ضياء و�سيد مهدي.
وبني �أن النيجريي توندي هو الالعب الوحيد ال��ذي مت
اال�ستغناء عن خدماته على �أن يتم البحث عن بديل بعد
انتهاء مناف�سات املو�سم احلايل من �أجل تعزيز �صفوف
العنابي مبهاجم مميز باملو�سم اجلديد الذي يطمح لتحقيق
نتائج ايجابية وحت�سني ترتيبه على قائمة ترتيب الدوري عرب
احتالل موقع متقدم من �أجل �ضمان العودة �إلى الظهور بامل�شاركات
اخلارجية.

اكتمال عقد المربع الذهبي للدوري النسائي لكرة الصاالت

فريق سلوى الصباح هزم الفتاة
 ...وجاغوار واصل الصدارة
كتب يحيى �سيف:

�أكد فريق �سلوى ال�صباح تواجده
يف املربع الذهبي لبطولة الدور
الن�سائي لكرة القدم لل�صاالت
بعد ان ح�سم املواجهة مع نادي
ال��ف��ت��اة بثالثة �أه���داف مقابل
هدفني يف املباراة التي جرت
بينهما م�ساء �أم�س الأول على
�صالة النادي يف �إط��ار لقاءات
اجل��ول��ة ال��ع��ا��شرة م��ن ال���دور
الأول.
ورفع الفائز ر�صيده �إلى  18نقطة
وارتقى �إلى املركز الثالث ب�شكل
م�ؤقت انتظارا لنتائج الأ�سبوع
الأخ�ي�ر م��ن ال���دوري وه��ي غري
م�ؤثرة على ت�أهله لن�صف نهائي
البطولة وجتمد ر�صيد الفتاة
عند  12نقطة وخ��رج من �سباق
املناف�سة على اللقب حيث ي�أتي
يف الرتتيب اخلام�س.
وحقق نادي العيون فوزا معنويا
على �أكادميية يوفنتو�س بخم�سة
�أهداف نظيفة رافعا ر�صيده �إلى
 10نقاط وملناف�سه  3نقاط،
ووا�صل فريق جاغوار عرو�ضه
القوية م�سجال انت�صاره الثامن
على ح�ساب ن��ادي الت�ضامن
بن�صف د�ستة �أه��داف دون رد
ورفع ر�صيده الى  24نقطة مقابل

• جانب من مباريات اجلولة العا�رشة

11نقطة للت�ضامن.
جدير بالذكر �أن ف��رق جاغور
وال�يرم��وك وال��ك��وي��ت و�سلوى
ال�صباح اكملت عقد املربع الذهبي
و�ستحدد اجلولة االخرية الرتتيب

ال��ن��ه��ائ��ي ل��رب��اع��ي املقدمة،
حيث �سيلتقي االول مع الرابع
وال��ث��اين ام��ام الثالث لتحديد
طريف النهائي املتناف�سني على
ال��ل��ق��ب ،واخل���ا��س�ران يلعبان

على املركزين الثالث والرابع.
وخ�ص�صت ال��ل��ج��ن��ة املنظمة
للبطولة ج��وائ��ز مالية قيمة
للفرق الفائزة باملراكز الثالثة
االولى.

ختام بطولة صباح السالم للرماية
بتتويج الفائزين
اختتمت بطولة ك��أ���س الراحل
ال�شيخ �صباح ال�سامل احلمود
ال�صباح للرماية مبجمع ميادين
�صباح الأحمد الأوملبي للرماية
بتتويج الفائزين والفائزات يف
م�سابقاتها املتنوعة التي �شملت
كل امل�سابقات الأوملبية.
وق���ال رئ��ي�����س ن���ادي الرماية
ال��ك��وي��ت��ي دع��ي��ج العتيبي يف
كلمة بحفل ختام البطولة التي
ا�ستمرت ثالثة ايام ان البطولة
تعد خ��ت��ام املو�سم الريا�ضي
املحلي للنادي ،و�شهدت تناف�سا
قويا بني الرماة امل�شاركني من
البحرين واالمارات ورماة الكويت
من النادي واالحت��اد الريا�ضي
للحر�س الوطني ووزارتي الدفاع
والداخلية لتكون م�سك ختام
املو�سم.
على �صعيد مت�صل بني العتيبي
عقب حفل اخلتام انه مت االحتفاء
بالرامي الكويتي من�صور الر�شيدي

لفوزه بامليدالية الذهبية يف
م�سابقة رماية «�سكيت» يف بطولة
العامل لرماية االطباق الطائرة
االخرية وت�أهله الى دورة االلعاب
االوملبية املقبلة «طوكيو »2020
رام كويتي يحقق هذا
ليكون ثاين ٍ
الت�أهل بعد زميله عبدالرحمن
الفيحان الذي ت�أهل �سابقا الى
االوملبياد يف م�سابقة «تراب».
واك��د ان حتقيق رم��اة الكويت
لهذه االجنازات ما كان ليتحقق
لوال الرعاية االبوية ل�سمو الأمري
ال�شيخ �صباح الأح��م��د و�سمو
ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد
لأبنائهم الريا�ضيني ،مثمن ًا دعم
رئي�س ال�رشف للنادي ال�شيخ
�سلمان �صباح ال�سامل للنادي
وحر�صه على ا�ستمرارية هذه
البطولة القوية.
وا�سفرت مناف�سات البطولة التي
�شهدت م�شاركة ابرز رماة وراميات
الكويت واالم����ارات والبحرين

عن تتويج رامي احلر�س الوطني
من�صور الر�شيدي باملركز االول
لفئة الرجال يف م�سابقة «�سكيت»
يف حني فاز رامي نادي الرماية
الكويتي عبدالرحمن الفيحان
ب��امل��رت��ب��ة االول�����ى مب�سابقة
«تراب».
وح�صل الرامي البحريني علي
ح�سني على لقب م�سابقة رماية
«البندقية ه��واء � 10أم��ت��ار» يف
حني ذهب املركز االول مل�سابقة
رماية «امل�سد�س � 10أمتار» لرامي
النادي الرماية الكويتي عثمان
الفليكاوي.
وفاز رامي احلر�س الوطني م�رشف
نزال يف م�سابقة رماية «البندقية
 50مرتا راقدا» فيما احرز الرامي
البحريني عبد امل��اج��د جمعة
املركز االول يف م�سابقة رماية
«امل�سد�س  50مرتا» وح�صد رامي
احلر�س الوطني ح�سن عبدالعزيز
لقب م�سابقة رماية «امل�سد�س

• الرماة الفائزون يف مناف�سات البطولة

ال�رسيع  25م�ترا» .وت��وج رامي
نادي الرماية الكويتي عبدالله
طه بلقب م�سابقة رماية «القو�س
وال�سهم االوملبية» يف حني فاز
زميله عبدالله م��ال الله بلقب
م�سابقة رماية «القو�س وال�سهم
مركب» ون��ال زميله حممد مناع
امل��رت��ب��ة االول����ى يف م�سابقة
رماية «القو�س وال�سهم للفئة
امل��ف��ت��وح��ة» .ويف مناف�سات
ال�سيدات �أح���رزت رام��ي��ة نادي
الرماية الكويتي �سارة احلوال
املركز االول مب�سابقة «تراب»
يف حني ف��ازت زميلتها الرامية
فاطمة الزعابي باملرتبة االولى
يف م�سابقة رماية «�سكيت».
واح���رزت رام��ي��ة ال��ن��ادي مروة
العمريي لقب م�سابقة رماية
«البندقية �ضغط ال��ه��واء» فيما
ف��ازت زميلتها الرامية حذامة
البغلي باملركز االول يف م�سابقة
«م�سد�س �ضغط الهواء».

