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نتمنى حل مشكلة 
الالعب فهد العنزي 

قريباً

حسام الصالح مع الفريق الفائز باللقب 

)أ ف پ( مدافع األزرق مساعد ندا سجل هدفا في مرمى كولومبيا 

وعل���ى هام���ش البطولة 
باشرت اللجنة الفنية املنبثقة 
عن اللجنة املنظمة للبطولة 
حتدي���د برنامج املس���ابقات 
حيث تشتمل على كل صنوف 
الرمايات األوملبية )س���كيت 
تراب دبل ت���راب بندقية 50 
مترا راقدا واملس���دس احلر 
50م املسدس 25م، واملسدس 
الهواء  والبندقي���ة ضغ���ط 
القوس  أمت���ار ورماي���ة   10
العمومي،  والس���هم( لفئات 
كم���ا قامت اللجن���ة اإلدارية 
بتوجيه الدعوة جلميع رماة 
النادي واالحتادات  وراميات 
الرياضية العسكرية لتسجيل 

أسمائهم.
وفي ه���ذا الصدد أش���اد 
العتيب���ي رئيس  م.دعي���ج 
الكويتي والعربي  االحتادين 
وعضو االحتاد الدولي للرماية 
بالرعاي���ة الكرمي���ة والدعم 
الكبي���ر واملس���تمر من لدن 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لرياضة الرماية 

الكويتية. 
انتهز  العتيب���ي:  وق���ال 
مناسبة تنظيم النادي ألغلى 
بطوالته احمللية والتي تأتي 
مس���ك ختام ملوسم رياضي 
مميز وناج���ح ليتقدم نيابة 
عن إخوان���ه أعضاء مجلس 

العتيبي: سعادتنا كبيرة بتنظيم 
أغلى بطوالت الرماية

مهرجان »املالك« في اجلهراء

إدارة ن���ادي الرماية وجميع 
منتسبي الرماية الكويتية إلى 
القيادة السياس���ية احلكيمة 
ممثلة بصاحب السمو األمير 
وس���مو ولي العهد وس���مو 
ال���وزراء  رئي���س مجل���س 
بالشكر والتقدير واالمتنان 
لدعمهم الكبير لرياضة الرماية 

الكويتية.

أعلن نادي الرماية الرياضي 
أن مسك ختام بطوالته احمللية 
لهذا املوس���م بطولة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد - حفظه اهلل ورعاه 
- ستقام على مجمع ميادين 
الشيخ صباح األحمد األوملبي 
للرماية ابتداء من يوم غدا إلى 
السبت بحضور الشيخ سلمان 
احلمود وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب ممثال 

لصاحب السمو. 
وتأتي هذه البطولة الغالية 
في ختام موس���م حافل سواء 
على املستوى احمللي أو اإلقليمي 
واآلسيوي والدولي، حقق من 
خالله أبطال الرماية الكويتية 
إجنازات مش���هود لها بفضل 
الدعم املتواصل وغير احملدود 
الذي تتمتع به الرماية الكويتية 
من لدن صاحب السمو، ويأتي 
ختام املوس���م احمللي لنادي 
الرماية في وقت تنتظر أبطال 
الكويت استحقاقات دولية منها 
املؤهل إل���ى أوملبياد البرازيل 
التي  2016، وهي من األهداف 
عم���ل عل���ى حتقيقها مجلس 
إدارة الن���ادي منذ وقت مبكر 
لضمان املشاركة املشرفة ورفع 
علم الكويت عاليا خفاقا مرة 
أخرى ف���ي هذا احملفل الدولي 

دعيج العتيبيالعريق.

»امللقب« للنشاما اقتنص سيارة املرسيدس 
في سباقات الصيد والفروسية

برعاي���ة ورثة املغفور له الش���يخ حمود 
املالك الصباح يش���هد مضمار صباح الناصر 
لس���باق اخليل باجلهراء في الرابعة والربع 
من بعد عصر اليوم املهرجان الكبير لسباقات 
اخليل على السيارة واجلوائز املقدمة من عميد 
اسطبل العرين وكأس الشيخ مالك احلمود، 
باالضافة الى كأس املغفور له الش���يخ حمود 

املالك والس���يارة املقدمة من الشيخ عبداهلل 
احلمود املالك واملخصصة جلياد املناطق.

وقد قيد في املهرجان 54 جوادا وفرسا من 
مختلف الدرجات، 17 جوادا وفرسا من أبطال 
مناطق اجلهراء واألحمدي والفروانية تتنافس 
من اجل الفوز بالس���يارة املقدمة من الشيخ 

عبداهلل احلمود عميد اسطبل العرين.

محمد عبدالرحمن البشر يسلم مفتاح املرسيدس للبطل 

الشيخ ناصر فهد اجلابر يسلم الكأس للبطل 

»مضف« و»سمو« فازا بكأسي اجلابر و»األوملبية«

ً الظفيري مسرورعبداهلل السلمان فرحا
كانت فرحة الشيخ عبداهلل السلمان 

عميد اسطبل النشاما ال توصف بفوز 
مهول حيث قال: احلمد هلل على هذا 
اإلجناز، مهديا الفوز للشيخ صباح 
املبارك وكل عشاق اسطبل النشاما.

بانت الفرحة العارمة على سالم الظفيري 
احد منسوبي اسطبل النشاما بعد فوز 

البطل مهول، واشكر الشيخ عبداهلل الذي 
جعلني اطلق االسم على البطل مهول 

وبإذن اهلل اخلير قدام.

»الكهرباء« بطل كأس الوزارات

على جتهيز منتخب متكامل 
للتصفيات املوحدة لتحقيق 

األهداف املنشودة. 

مواجهة ممتعة

م���ن جهته، ق���ال مدرب 
األزرق التونسي نبيل معلول 
الذي  في املؤمتر الصحافي 
املواجهة  ان  املب���اراة  عقب 
كان���ت ممتعة م���ن طرفي 
املواجه���ة، مش���يرا إلى أن 
األزرق كان ندا قويا لثالث 
العالم ولعب مواجهة على 
مستوى عال وخلق فرص 

محققة للتسجيل.
وبني معلول أن االنضباط 
التكتيكي كان حاضرا بقوة 
في املواجهة، األمر الذي مكننا 
من إيقاف مكامن اخلطورة في 
كولومبيا، ما تسبب في عزل 
املهاجمني عن العبي الوسط 
لقيام العبي األزرق بدورهم 
على أكمل وجه، مشيرا إلى 
أن فارق النتيجة جاء بسبب 
الفارق البدني للمنافس الذي 
يش���ارك العبوه ف���ي أكبر 

األندية األوروبية.
وأضاف معلول أن األزرق 
كان يركز عل���ى إيقاف كل 
العب���ي كولومبي���ا وليس 
فالكاو لوح���ده الذي متكنا 
من ايق���اف خطورته كثيرا 
من خالل احلد من خطورة 
صانع األلع���اب كونتيرو، 
مشيرا إلى ان مدرب كولومبيا 
األرجنتين���ي بيكرمان قام 
بتغيير خطته في الش���وط 
الثاني من 4 -3-3 إلى 4-4-

2 بسبب عدم إيجاد حلول 
ولكي يكون هناك توازن لديه 
في اجلهتني اليمنى واليسرى 

إليجاد احللول.
وأش���ار معلول الى أنه 
حاول قدر املستطاع حتسني 
األداء إال أنن���ا بحاجة لعدة 
أمور من أجل الوصول ملرحلة 
جيدة وه���ي ارتفاع اللياقة 
البدنية وع���ودة املصابني 
والغائبني، الفتا إلى ان مثل 
هذه املباريات تساهم كثيرا 
في ارتف���اع األداء ونوعية 

الالعب.
ومتنى معلول في نهاية 
الالعب  املؤمتر حل مشكلة 
فهد العنزي قريبا خصوصا 
وأن املسؤولني وعدوه بحلها 

في قادم األيام.

ندا: استفدنا فنيا 

قال جنم األزرق والعب 
العروبة السعودي مساعد 
ندا أن املنتخب استفاد من 
االحتكاك بنج���وم منتخب 
الودي  اللقاء  كولومبيا في 
الذي جم���ع الفريقني أمس 

األول.
وغرد ندا عبر حس���ابه 
الشخصي في »تويتر« بعد 
املباراة قائال: »شكرا للجميع 
على ما قدموه خالل مواجهة 

كولومبيا«.
وتاب���ع: »مث���ل ه���ذه 
النتيجة  املباريات ال ته���م 
ولكن األهم االستفادة الفنية 
والبدنية واالحتكاك بنجوم 

عامليني«.

األول ملنتخبن���ا في الفترة 
املقبلة سيكون هو التغلب 
البدني  على عامل الضعف 
الذي يتسبب بتراجع األداء 
والتركيز في فترات كثيرة 
في املباراة، ما يؤدي إلى عدم 
القدرة على شن هجمات على 
الفريق املنافس في منتصف 
انتهاء  الثاني حتى  الشوط 

املباراة.
وفي النهاي���ة لم يقصر 
العبو األزرق واملدرب معلول 
في املواجهة، خصوصا في 
خط الدفاع والوسط ورمبا 
الوحيد هو  يكون اخلط���أ 
إخراج بدر املطوع الذي كان 
الكولومبي،  مزعجا للدفاع 
لكن ارت���أى املدرب معلول 
أن يشاهد األزرق بال املطوع 
حتسبا ألي ظرف قد مينعه 
من املش���اركة مستقبال في 
حالة اإلصاب���ة أو اإليقاف. 
وبعيدا عن املباراة علينا من 
اآلن طي هذه الصفحة والعمل 

عبدالعزيز جاسم

»خسارة بفايدة« هذا هو 
العنوان األبرز ملواجهة األزرق 
الودي���ة أمام ثال���ث العالم 
كولومبيا والتي خس���رها 
منتخبنا 1-3 في مدينة زايد 
الرياضية في أبوظبي أول 
من أمس ضمن استعدادات 
األزرق لتصفي���ات آس���يا 
املوحدة لنهائيات كأس العالم 
في روسيا 2018 ونهائيات 

آسيا في اإلمارات 2019.
وتوقع الكثيرون قبل بدء 
الفارق  املواجهة بأن يظهر 
سريعا بني املنتخبني للفوارق 
الكبيرة من الناحية البدنية 
واملهارية واالحترافية وكذلك 
على مس���توى األسماء، إال 
أن العبي األزرق خالفوا كل 
التوقع���ات خصوصا  تلك 
في الش���وط األول، وحدوا 
كثيرا من خط���ورة العبي 
كولومبي���ا، ما تس���بب في 
إلى مرمى  عدم وصوله���م 
احلارس حمي���د القالف إال 
من خالل التسديد والكرات 
العرضي���ة، وخير دليل أن 
األهداف الثالثة دخلوا مرمانا 
من خالل تسديدتني من خارج 
منطقة اجلزاء والثالث من 
ركل���ة جزاء، م���ا يعني أن 
الالعبني طبقوا معظم األمور 
التكتيكية التي طلبها املدرب 

معلول.

اللياقة خلل مزمن

ومن الواضح أن املنافس 

عودة العبي املنتخب إلى أنديتهم
يعود العبو األزرق الى أنديتهم اعتبارا من مساء اليوم 

استعدادا خلوض اجلولة الـ 21 لدوري VIVA، وكان 
الالعبون قد انضموا إلى معسكر املنتخب قبل نحو 10 

أيام.
ومن املقرر أن تنطلق اجلولة املقبلة للدوري مساء اجلمعة 

وتستكمل السبت الذي يليه.

من منتسبي الوزارتني.
اللقاء مثيرا على  وجاء 
م���دار األش���واط األربع���ة 
اإلثارة  الكثي���ر من  تخلله 
والندية تقدم األوقاف بهدف 
لعبداللطيف يوس���ف )17( 
وأدرك صالح احمد التعادل 
للكهرباء )20( وعقب املباراة 
قام الصالح والفالح والدبوس 
واألذينة بتتويج الفائزين.

أدار اللقاء احلكم عبداهلل 
الكن���دري وعاون���ه عل���ى 
اخلطوط كل من يوس���ف 
العن���زي ومحم���د العطار 
الراب���ع عبداهلل  واحلك���م 
الهن���دال، كما قامت اللجنة 

العلي���ا بتك���رمي اجله���ات 
املشاركة في البطولة لدورها 
الفاع���ل طوال املنافس���ات 
وهم وزارة الداخلية وإدارة 
الطبية ومجالس  الطوارئ 
إدارات أندية النصر وكاظمة 
والس���احل وحصل فريق 
وزارة املالي���ة على جائزة 
الفريق املثالي، ونال جائزة 
افضل إداري خالد هليل من 
احلرس الوطني كما حصل 
مدرب فريق الكهرباء فاروق 
الكندري على جائزة افضل 
مدرب وحصل حارس مرمى 
وزارة األوقاف فرحان الداوود 
على جائزة أفضل حارس.

وامليداليات الفضية بتغلبه 
على وزارة املالية 0-3. 

وش���هد احلفل اخلتامي 
عددا من املسؤولني بوزارة 
الدول���ة املختلف���ة تقدمهم 
نائب املدي���ر العام بالهيئة 
العامة للشباب والرياضة 
حسام الصالح ووكيل وزارة 
الفالح  األوق���اف د.ع���ادل 
والوكيل املساعد بالوزارة 
خليف االذينة ومن وزارة 
الكهرباء الوكيل باإلنابة نايف 
الدبوس والوكيل املس���اعد 
الهاجري ورئيس  عبداللة 
اللجن���ة املنظمة  وأعضاء 
العلي���ا للبطولة وجمهور 

توج فريق وزارة الكهرباء 
ال���وزارات  ل���كأس  بط���ال 
والهيئ���ات واملؤسس���ات 
احلكومية للموسم اجلاري 
بعد فوزه على فريق وزارة 
األوق���اف بركالت الترجيح 
5-3 بع���د أن انتهى الوقت 
األصلي واإلضافي للمباراة 
1-1 ليحص���د  بالتع���ادل 
فري���ق الكهرباء عن جدارة 
البطولة  واستحقاق كأس 
الذهبية فيما  وامليدالي���ات 
حصل األوقاف على امليدالية 

البرونزية.
وج���اء فري���ق احلرس 
الثالث  الوطن���ي باملرك���ز 

حامد الهزمي يتسلم درعا تذكارية من سعد الفضلي أعضاء اللجنة العليا املنظمة للبطولة 

معلول: لعبنا بندية أمام كولومبيا.. وتراجع اللياقة مشكلتنا احلقيقية

األزرق.. »خسارة بفايدة«

النش����اما بقيادة دو بالشوط 
الثاني املخصص للمبتدئات على 
مسافة 1400م بزمن 9-27-1ق 
وفاز اجلواد حد النظر السطبل 
األبرق بقي����ادة على الفرماوي 
بالشوط األول املخصص جلياد 
الدرج����ة الثالثة على مس����افة 

1600م بزمن 4-40-1ق.

األنصاري وهنأه بالفوز.
وفاز اجلواد سمو السطبل 
العتيبي بقيادة فيصل  غازي 
الفرماوي بال����كأس املقدم من 
اللجن����ة األوملبية واملخصص 
جلياد الدرجة األولى على مسافة 
السرعة 1000م بزمن 6-58ث.

وقام الش����يخ صباح الفهد 
أمني السر العام بتقدمي الكأس 
إلى غ����ازي العتيبي وتهنئته 

بالفوز.
وف����از اجلواد رج����وان تو 
جلاسم سفاح بقيادة جوفندر 

بجائزة املكرمة األميرية.
وقام الش����يخ صباح الفهد 
بتقدمي الكأس إلى جاسم سفاح 

وتهنئته بالفوز.
وفاز اجلواد معلول السطبل 

أكثر مهرجانات سباق  في 
اخلي����ل اث����ارة جن����ح اجلواد 
مهول السطبل النشاما بقيادة 
توفيق في اقتناص الس����يارة 
املرس����يدس املقدمة من شركة 
البشر والكاظمي واملخصصة 
للجياد سن 4 و5 سنوات على 
مسافة 1800م بعد سباق ساخن 
وتنافس قوي لم يعرف البطل 
خالله إال ف����ي األمتار األخيرة 
بتفوق اجلواد مه����ول بقيادة 
الذي قطع املسافة في  توفيق 
زمن 8-54-1ق وبفارق طولني 
ونص����ف عن اجل����واد غطفان 

للسيحان بقيادة ستيف.
وج����اء اجلواد عني س����ارة 
لألبرق بقيادة لويس في املركز 
الثالث وامللقب املرشح القوي 
للنشاما ايضا بقيادة مورغن 

في املركز الرابع.
وق����ام محم����د عبدالرحمن 
البشر بتقدمي مفتاح السيارة الى 
عمداء اسطبل النشاما وهنأهم 

بالفوز.
الس����باقات فاز  وفي بقية 
اجلواد مضف إلسطبل األنصاري 
بقيادة توفيق بكأس الش����يخ 
فهد اجلابر عميد اسطبل بيان 
العربية  واملخصص للخي����ل 
األصيلة على مس����افة 1600م 

بزمن 8-56-1ق.
وق����ام الش����يخ ناصر فهد 
اجلابر بتقدمي الكأس إلى عماد 


