منافسات قوية في ثاني أيام بطولة الهجن

شهدت منافسات اليوم الثاني لبطولة الكويت
الدولية الـ 19لسباقات الهجن التي افتتحت
برعاية أميرية سامية تنافسا قويا ومثيرا بني
مالك الهجن املشاركني في البطولة التي تستمر
حتى اخلميس املقبل.
وج��رت مسابقات على مضمار الشهيد (فهد
األح��م��د) في ال��ن��ادي الكويتي لسباقات الهجن
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حيث أقيم  11شوطا جميعها في الفترة املسائية
وخصصت للهجن (اللقايا) وهي ذات األعمار فوق
الصغيرة (االبكار والقعدان) ملسافة  5كيلو مترات
منها تسع أشواط بجوائز سيارات.
ومتكنت الهجن السعودية من الفوز بخمس
أش��واط عبر هجنها (ح��ذر) ملالكها سعود املري

و(مللومة) ملسلم العجمي و(واهي) ملبارك العجمي
و(م���ع���زة) لعلي امل���ري و(ج�����ذاب) لضويحي
الشمري.بدورها أحرزت هجن قطر ثالثة أشواط
جاءت عبر الذلول (الدوحة) حملمد العذبة و(كفو)
لراشد امل��ري و(ره��ان) الحمد البريدي فيما كان
الفوز الوحيد لهجن اإلمارات عبر الذلول (الهبيبة)
ملالكها سهيل العامري.
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أبطال آسيا  ..الكويت في مهمة محفوفة باملخاطر
أمام ذوب أهن اإليراني
عماد غازي
يخوض ن��ادي الكويت اختبارا ً صعباً
حينما يحل ضيفا على فريق ذوب أهن
أصفهان اإليراني مساء اليوم ضمن امللحق
األس��ي��وي املؤهل ل��دوري املجموعات في
دوري األب��ط��ال ،وت��ع��د ه��ذه ه��ي احملطة
الثانية للعميد بعدما تخطى الوحدات
األردني بثالثة أهداف مقابل هدفني.
ويتطلع العميد لتحقيق الفوز الثاني من
أجل بلوغ املباراة الثالثة التي جتمعه مع
الغرافة القطري في  19من الشهر اجلاري
والتي يعبر من خاللها لدوري األبطال.
وي��ح��م��ل األب��ي��ض ع��ل��ى ع��ات��ق��ه مهمة
كسر الهيمنة اإلي��ران��ي��ة على مواجهات
ال��ف��رق واملنتخبات الكويتية ،ف��ي ظل
غياب االنتصارات في املواجهات األخيرة
للطرفني في إيران.
وك��ان أخ��ر لقاء ب�ين ال��ف��رق الكويتية
واإليرانية في  2006قد جمع القادسية مع
ف��والذ وخسر ذهابا بستة أه��داف قبل أن
يفوز باإلياب بهدفني.
العميد وص��ل إلي��ران السبت على منت
طائرة خاصة وخاض تدريب خفيف على
امللعب الفرعي ن فيما يخوض تدريبه
األس��اس��ي على إس��ت��اد ف��والذ شهر ال��ذي
يستضيف اللقاء.
وي��س��ع��ي اجل���ه���از ال��ف��ن��ي ل�لأب��ي��ض
الستغالل الدفعة املعنوية لالعبيه عقب
الرميونتادا الرائعة أمام الوحدات باملباراة
املاضية ملواصلة السير بخطى ثابتة عبر
حتقيق الفوز.
األبيض يفتقد جلهود عبد الله البريكي
في الوقت ال��ذي يبقى فيه بقيه العناصر
جاهزون لرفع لواء الكرة الكويتية ،وتضم
التوليفة املرشحة للمشاركة بالتشكيلة
األساسية حميد القالف في حراسة املرمى،
وللدفاع سامي الصانع ،حسني حاكم ،فهد
الهاجري وحميد ميدو وبالوسط الثالثي
ع��ص��ام ال��ع��دوة ،ط�لال ف��اض��ل وش��ري��ده
الشريدة ومن أمامهم جمعة سعيد وفيصل
زايد مع يعقوب الطراروة.
وح���رص اجل��ه��از الفني على التأكيد

املهندس دعيج العتيبي يشهد تكرمي الفائزين

الكويت يسعى لتخطى عقبة ذوب أهن أصفهان اإليراني

عبدالله يستبعد تأثير اجلماهير اإليرانية على العبي العميد
وصف مدرب الكويت محمد عبدالله مواجهة فريقه وذوب
آهن أصفهان اإليراني بالصعبة ،كونها أمام فريق ميلك امكانات
كثيرة للتحقيق الفوز .وقال عبدالله في املؤمتر الصحافي الذي
أقيم في مدينة أصفهان اإليرانية أمس ان مضيفه ميلك فريق قوي
يضم العبني ممتازين ،كما أنه ميلك قاعدة جماهيرية محفزة.
واستبعد م��درب الكويت ان متثل جماهير الفريق اإليراني
عامل ضغط على العبي األبيض ،مشيدا بخبرتهم وقدرتهم على
التعامل مع الظروف الصعبة.
وبني ان وجود جماهير قد يزيد من حماس الكويت في املباراة،
على أهمية التركيز باجلوانب الدفاعية
ومحاولة امتصاص حماس املستضيف
وجماهيرهم ف��ي ال��ب��داي��ة قبل التحول
للهجوم خلطف األسبقية.
كما اكد اجلهاز لالعبني على أن النتائج

وقد ميثل ضغطا على صاحب األرض في حال تقدم األبيض في
نتيجة املباراة.
ووعد عبدالله بتقدمي مباراة الئقة في ملحق دوري األبطال،
مشيرا الى أن الهدف هو حتقيق الفوز والوصول الى دوري
األبطال من خالل امللحق املؤهل.
من جانبه أشاد قائد فريق الكويت مبستوى الكرة اإليرانية،
مؤكدا ان املهمة لن تكون سهلة.
وكشف حاكم عن جاهزية األبيض بصفوف مكتملة للمواجهة،
معربا عن أمله في العودة الى الكويت بفوز مستحق.

السلبية ملنافسهم بالدوري احمللي ال تعبر
عن مستوى الفريق احلقيقي.
باملقابل يعول اجلانب اإليراني باملقام
األول على عاملي األرض واجلمهور السيما
مع فتح أب��واب اإلستاد باملجان  ،ومتثل

املباراة بوابة للفريق للتعبير عن قدراته
لتغيير ال��ص��ورة الباهتة عقب النتائج
السلبية باملسابقة احمللية واقترابه من
شبح الهبوط بعدما انهى املوسم السابق
بالوصافة.

ح��ص��دت ال��ك��وي��ت فضية وب��رون��زي��ة في
انطالق منافسات بطولة سمو االمير الدولية
الكبرى الثامنة للرماية املقامة على مجمع
ميادين الشيخ صباح االحمد االوملبي والتي
شهدت سيطرة من ابطال العالم الصرب على
الذهبيات الثالث السلحة الرصاص.
ففي مسابقة املسدس  ٥٠مترا للرجال،
افلح حمد النمشان في خطف الفضية مسجال
 ٥٣٧نقطة ،في حني ظفر سعد مانع العجمي
بالبرونزية ( .)٥٣٦اما الذهبية ،فآلت الى
ب��ط��ل ك���أس ال��ع��ال��م اع����وام  ٢٠١٠و٢٠١٢
و ٢٠١٤و ٢٠١٥و ٢٠١٦و ٢٠١٧الصربي
دامير ميكيتش ال��ذي غرد وحيدا ،بتسجيله
 ٥٦٧نقطة .وتعد ميداليتا النمشان والعجمي
االب��رز في مسيرتيهما الدوليتني ،مبواجهة
بطل عالم شهير ،علما ان الكويتي اآلخ��ر
علي املطيري حقق املركز الرابع ،بتسجيله
 ٥٣١نقطة .ول��م يجد وص��ي��ف بطل كأس
العالم  ٢٠١٦في ميونيخ الصربي ميلينكو
سيبيتش ،صعوبة في نيل ذهبية البندقية
 ١٠امتار ،مسجال  ٢٤٧،٩نقطة ،تاركا الفضية
للعماني حمد اخلاطري سادس كأس العالم
 )٢٤٢،٨( ٢٠١٣وال��ب��رون��زي��ة للمصري
محمد عبد القادر حمدي بطل افريقيا ٢٠١٤
( .)٢٢١،٥وكعادتها ،تفوقت البطلة العاملية
املخضرمة الصربية اندريا ارسوفيتش في
البندقية  ١٠امتار واح��رزت الذهبية برصيد
 ٢٤٦نقطة ،متقدمة على بطلة كأس العالم

للشباب  ٢٠١٦الكازاخستانية الصاعدة
فيوليتا ستاروستينا ( )٢٤٣،٥والبحرينية
س��ارة الدوسري ( )٢٢٤،٥والتي يعد نيلها
امل��رك��ز الثاني عشر ف��ي بطولة آس��ي��ا التي
استضافتها الكويت العام امل��اض��ي ،افضل
اجن��از دول��ي لها .يذكر ان ارسوفيتش متلك
سجال ح��اف�لا ،اذ نالت ك��أس العالم اع��وام
 ٢٠١٣و ٢٠١٥و ٢٠١٦و ،٢٠١٧وتوجت
بطلة ألوروبا  ٢٠١٠و ٢٠١٦وأللعاب أوروبا
 ٢٠١٥والبحر املتوسط  ٢٠٠٩و .٢٠١٨ولم
يحالف احل��ظ الكويتية م��رمي ارزوق��ي التي
حلت خامسة برصيد  ١٨٢،٣نقطة .الى ذلك،
تنطلق التدريبات الرسمية ملسابقة السكيت
للرجال والسيدات اعتبارا من الساعة التاسعة
من صباح اليوم.

عمومية االحتاد العربي

من جهته ثمن رئيس االحتادين الكويتي
وال��ع��رب��ي ل��ل��رم��اي��ة امل��ه��ن��دس دع��ي��ج خلف
العتيبي دعم سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد اجلابر الصباح لالحتاد العربي ،األمر
الذي ترتب عليه النهوض باللعبة بشكل الفت
للنظر.
ووجه العتيبي الشكر إلى أعضاء االحتاد
العربي الذين حضروا االجتماع ال��ذي عقد
بحضور ممثلني لـ  16احت��ادا أهليا ،اول من
امس ،وجاء مثمرا للغاية بسبب التعاون الذي
يسود اجلميع.

