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ّ
يسطرن
سيدات الرماية
أروع صفحات التاريخ

ت�شهد الريا�ضة الن�سائية يف الكويت تطور ًا كبري ًا
غري م�سبوق يعك�س اهتمام ال��دول��ة بالن�شاط
الريا�ضي لن�صف املجتمع الكويتي واحلما�س
واال�رصار ل�سيدات الكويت الالتي ميار�سن العديد
من الريا�ضات .ومل يقت�رص الأمر على املزاولة
وامل�شاركة بل و�صل الى احلد الذي يجعلهن عن�رص ًا
�أ�سا�سي ًا يف رفع علم الكويت عالي ًا مع ا�شقائهن
الرجال جنب ًا الى جنب ،ويلعنب دور ًا ا�سا�سي ًا
يف �أن تتبو�أ الكويت مقدمة اق��وى البطوالت
و�أكربها.
ومنذ �أي��ام اختتمت بطولة �سمو الأم�ير ال�شيخ
�صباح الأحمد الدولية الكربى للرماية وا�ستطاع
«ازرق الرماية» �أن يحرز لقب البطولة بعد �أن
حقق  4ميداليات ذهبية منهم ذهبيتان حققتهما
�سارة احل��وال و�إمي��ان ال�شماع ،الأول��ى �سارة
احلوال يف رماية الرتاب والثانية اميان ال�شماع
يف رماية ال�سكيت وكانتا من اال�سباب الرئي�سية
يف احتفاظ «�أزرق الرماية» بلقب البطولة للعام
الثاين على التوايل.
واحلقيقة التي ال يختلف عليها اثنان ان نادي
الرماية يقف خلف راميات االزرق بكل قوة ويدعمهن
بكل املتطلبات التي ت�ؤهلهن لأن يكن يف مقدمة كل
البطوالت �سواء يف البطوالت الدولية �أو اال�سيوية
والعربية والعاملية .واحلقيقة اي�ضا انهن مل
يخذلن النادي �أو زمالئهم يف املنتخب بل دائم ًا
وابد ًا ي�سطرن التاريخ امل�رشف للرماية الكويتية
ويحققن �أروع االجنازات.
�إن التاريخ الريا�ضي الكويتي �سيذكر دائم ًا �سيدات
الرماية بكل الفخر واالع��ت��زاز ..انهن �سيدات
بلدي.

• �سارة
احلوال

 21ألف دينار مكافأة لكل العب بالقلعة البيضاء

«العميد» في طريقه إلى اللقب الـ 15
 ...والسالمية فرَّط بالفرصة

إعادة صفوف
متأخرة في
الجهراء
والفحيحيل
 ...وقلق في
القادسية
والعربي

• �إميان ال�شماع

«أزرق الكراتيه» يحرز فضية
البريمييرليغ  1دبي
حقق منتخب الكويت الوطني
امليدالية الف�ضية يف بطولة
«الربمييريليغ -كراتيه- 1دبي»
ال��ت��ي ت��ق��ام يف دول���ة الإم���ارات
العربية املتحدة حتت ا�رشاف
االحتاد الدويل للكراتيه ،WKF
وذلك بعد خ�سارته من املنتخب
الرتكي يف النهائي.

وق����ال ال�لاع��ب حم��م��د ب���در �إن
«الأزرق» ف��از مب�سابقة «كاتا»
جماعي احدى م�سابقات البطولة
بف�ضل اال�ستعدادات اجليدة التي
اجراها الالعبون وا�رصارهم على
رفع علم الكويت يف هذا املحفل
الريا�ضي العاملي.
و�أه��دى بدر هذا الفوز �إلى �سمو

�أمري البالد ال�شيخ �صباح و�إلى
ويل عهده االم�ين ال�شيخ نواف
االحمد وال��ى ال�شعب الكويتي
كافة.
وذكر �أن «�أزرق الكراتيه» امل�شارك
يف هذه البطولة �ضم الى جانبه
كال من الالعبني حممد املو�سوي
و�سلمان املو�سوي.

• «فدائية» الفا�ضل متنحه القوة �أمام مناف�سيه

اق�ت�رب الفريق الأول ل��ك��رة ال��ق��دم بنادي
الكويت من ح�سم لقب ال��دوري املمتاز رغم
تبقي عدد غري قليل من املباريات وذلك عقب
انت�صاره الأخري على النادي العربي وو�صوله
�إل��ى النقطة  30وخ�سارة مطارده املبا�رش
ال�ساملية �أمام اجلهراء وجتمد ر�صيده عند
 24نقطة ،ف�أ�صبح العميد ي�سري بخطى ثابتة
نحو اللقب الـ  15يف تاريخه وذلك عقب نهاية
اجلولة الثالثة ع�رشة من مناف�سات دوري
فيفا ،وللأبي�ض مباراة م�ؤجلة �أم��ام نادي
كاظمة «ب�سبب م�شاركته يف ملحق دوري �أبطال
�آ�سيا».
وبغ�ض النظر عن اخلروج من امللحق امل�ؤهل
لدوري املجموعات بدوري �أبطال �آ�سيا على
يد ذوب �أه��ن الإي��راين ،ق��ررت �إدارة القلعة
البي�ضاء ��صرف مكاف�آت �ضخمة لكل العب
بالفريق الأول بلغت � 21ألف دينار عن بطوالت
املو�سم املا�ضي والفوز بك�أ�س ويل العهد ،ومت
�ضم الفوز على الوحدات الأردين يف املرحلة

الأولى من الدور التمهيدي لدوري �أبطال �آ�سيا
�إلى املكاف�آت.
ونال اجلهراء �إ�شادة املتابعني بعد حتقيق
ف��وزه الأول يف امل�سابقة وبامل�صادفة هي
اخل�سارة الأولى لل�ساملية يف البطولة ،رغم
تواجده يف املركز الأخ�ير ،بعد �أن قدمت
أداء هجومي ًا،
كتيبة املدرب �أحمد عبد الكرمي � ً
وكادت �أن تزيد معاناة املناف�س ،بعدد وافر
من الأه��داف ،كما بدا االن�سجام وا�ضح ًا على
الالعبني،ويف املقابل ،دفع ال�ساملية فاتورة
الأزم��ات املالية ،التي انعك�ست على مردود
العبيه.
وبعيد ًا عن �أح���داث ال�شغب ،التي �أعقبت
لقاء الكويت والعربي ،ف ��إن الأبي�ض قدم
أداء متوازن ًا ،على امل�ستويني الهجومي
� ً
والدفاعي .وعلى اجلانب الآخر ،ظهر العربي
مت�أثرا بغياب �أبرز �أوراقه الهجومية ،ح�سني
املو�سوي ،بداعي الإيقاف� ،إال �أنه كان ن ًدا
حقيق ًيا للكويت طوال املباراة ،التي ح�سمها

الأخري ل�صاحله «.»0-2
ومل يقدم القاد�سية الأداء املنتظر �أم��ام
الت�ضامن ،رغم خروجه باالنت�صار «،»1-2
وبدت منطقة املناورات مت�أثرة بغياب �أحمد
الظفريي ،وعبد الله ماوي�،أما الت�ضامن فكان
ي�ستحق نقطة التعادل ،على �أقل تقدير.
وم��ن جهته ،متكن الن�رص من ال��ع��ودة الى
طريق االن��ت�����ص��ارات ،ب��ف��وزه على ال�شباب
«،»0-2ومتيز العنابي بفاعليته الهجومية،
التي افتقدها يف ال�سابق.
ويف املقابل ،ال ي��زال �سوء الطالع يالزم
ال�شباب ،يف ظل تعر�ض �أبرز �أوراقه لإ�صابات
قوية.
وحقق الفحيحيل نقطة بطعم الفوز ،بعد �أن
حول ت�أخره بهدفني �أمام كاظمة� ،إلى تعادل،
وهو ما ي�ؤكد �أن كتيبة املدرب حممد دهيلي�س،
قادمة بقوة يف املباريات املقبلة�،أما كاظمة
فبدا مت�أثرا بغيابه عن املباريات الر�سمية،
منذ فرتة ،بعد ت�أجيل مواجهته �أمام الكويت.

رئيس االتحاد األفريقي للهجن
يشكر الكويت واالتحاد العربي

• ع�صام الدين عطية يف حديث مع الدوا�س

�أع���رب رئي�س االحت���اد الأفريقي
للهجن امل�رصي ع�صام الدين عطية
عن �سعادته بح�ضور بطولة الكويت
الـ  19للهجن التي جرت برعاية
�صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأح��م��د وجمعت اال�شقاء
يف عر�س لريا�ضة الرتاث ريا�ضة
االباء واالجداد.
و�أ�شاد باملواقف الطيبة لالحتاد
العربي بقيادة ح�سني الدوا�س
ودعمهم لت�شكيل اللجنة الت�أ�سي�سية
لالحتاد الأفريقي لريا�ضة الهجن

و�شكر الدول العربية والأفريقية
ال��ت��ي دع��م��ت م����صر وقيادتها
لالحتاد ،ووعد بتفعيل دور االحتاد
وال��ت��ع��اون م��ع االحت���اد العربي
من �أجل االرتقاء بريا�ضة الرتاث
وانت�شارها ب�أفريقيا وانه �سيدعو
االحتاد الأفريقي قريب ًا ال�ست�ضافة
م�رص �أول بطولة �أفريقية عربية
للهجن وهن�أ الكويت و�سمو الأمري
قائد العمل الإن�ساين مبنا�سبة
االحتفال باالعياد الوطنية ومتنى
للكويت التقدم واالزدهار.

• ثالثي «�أزرق الكراتيه» حممد بدر وحممد و�سلمان املو�سوي

«طائرة الجهراء» يستضيف
القادسية بـ «الممتاز»
كتب يحيى �سيف:

�ضمن مباريات الدوري املمتاز لفرق العمومي للكرة
الطائرة ي�ست�ضيف اجلهراء القاد�سية يف يف ال�ساد�سة
والن�صف م�ساء �ضمن لقاءات اجلدول املعدل الذي
ا�صدره االحتاد للمباريات املتبقية من البطولة.
وج��اء هذا التعديل مل�شاركة الكويت يف بطولة
االندية العربية الـ 37التي ت�ست�ضيفها تون�س،
وتقام لقاءات ال��دوري املمتاز بني  6فرق ،وهي

التي ت�أهلت من املرحلة االولى لبطولة درع االحتاد
وتتناف�س فيما بينها بنظام الذهاب واالياب ويح�صل
الفريق االعلى يف ر�صيد النقاط على اللقب يف نهاية
الدوري.
من ناحية �أخرى يوا�صل الكويت مبارياته يف البطولة
العربية ،وبعد �أن جنح االبي�ض يف رفع ر�صيده الى
�ست نقاط من فوزين متتاليني يناف�س على �صدارة
املجموعة الثالثة مع الرتجي التون�سي الذي ميلك
نف�س الر�صيد واملدعوم باالر�ض واجلمهور.

