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فوز بهبهاني والشايع في البطولة المفتوحة للتنس
شهدت منافسات اليوم الثالث 
من بطولة الكويت املفتوحة للتنس 
التي تقام برعاية اخلطوط اجلوية 
الكويتية وباشراف احتاد اللعبة 
وتقام مبارياتها على مالعب نادي 
اليرموك في مشرف، أول مشاركة 
نسائية بعد افتتاح مباريات فردي 
السيدات اضافة الى الفئات االخرى 
حيث أقيمت مباراتان جمعت االولى 
بني املصنفة االولى في البطولة 
س���ارة بهبهاني التي اقصت فّي 
عبيد، وفي املباراة الثانية، فازت 
نورة الشايع على كريستال وكان 
التنافس واالثارة سمة املباراتني 
اللتني شهدتا جمهورا كبيرا نظرا 

للمستوى الرائع لالعبات.
 ومتيزت بهبهاني مبستوى 
فني رائ���ع وقدم���ت فاصال من 
املهارات ومتكنت من الفوز على 
منافس���تها 6 � 0 و6 � 0، وأكدت 
علو كعبها وأثبتت أن تصنيفها 
على قمة الالعبات املشاركات في 
البطولة لم يأت من فراغ، فيما لم 
يكن فوز الشايع سهال ووجدت 
منافس���ة من كريس���تال اال أنها 
متكنت أخيرا من حسم النتيجة 

وفازت 6 � 1 و2-6. 
وأعربت بهبهاني عن سعادتها 
بتحقيق الفوز االول في البطولة، 
وأثنت على التنظيم الرائع واجلهد 
الكبير للجنة املنظمة برئاسة عادل 
الغريب، وقالت ان جميع املشاركني 
في البطولة يشعرون بالسعادة 
من خ���الل اجلو الودي رغم قوة 
املنافسة، اال ان الروح الرياضية 

هي السائدة.

وأضافت أن ما مييز البطولة 
ه���و العدد الكبير م���ن العنصر 
النسائي املش���ارك، ما يؤكد أن 
لعب���ة التنس تتمتع بش���عبية 
كبي���رة بني جميع فئات املجتمع 
والتي من ش���أنها أن تساهم في 
خلق جيل من الالعبات املتميزات 
وتشكيل منتخبات وطنية تشارك 
في البطوالت اخلليجية والعربية 
والقارية، خاصة ان الكويت تتمتع 

بس���معة طيبة ف���ي اللعبة على 
املستوى اخلليجي والعربي. 

وفيم���ا يل���ي الفائ���زون في 
املباري���ات في مختل���ف املراحل 
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فّي عبيد ترد الكرة سارة بهبهاني في مباراتها مع فيّ عبيد

األصفر يتوج بطاًل لألشبال

فرحة ناشئي األصفر بلقب الدوري في صورة جماعية

كابنت القادسية سعد العازمي يرفع الدرع

توج القادس���ية رس���ميا بطال
لدوري األشبال حتت 15 سنة 
لكرة القدم في ختام املسابقة امس 
بعد تعادله مع الكويت 1-1 وسجل 
لألبيض احمد فالح وتعادل لألصفر 
عب���داهلل خالد، وقدم عضو جلنة 
املسابقات منصور التنيب وعلي 
حس����ني مدير منتخب الناشئ��ني 
درع البطولة لكابنت القادسية سعد 
العازمي وسط فرحة الالعبني الذين 
اعربوا عن سعادتهم واهدوا اللقب 
الى جماهير االصفر والى الشيخ 
طالل الفهد رئيس النادي السابق 
لدعمه لهم باستمرار والى االدارة 
احلالية، ويذكر ان القادسية حقق 
اللقب قبل انتهاء املسابقة بجولة. 
واسفرت نتائج املباريات االخرى 
الس����املية واليرموك  عن تعادل 
3-3 واجلهراء والصليبخات 1-1 
والتضامن والنصر 1-1، وكاظمة 
والفحيحي����ل 2-2 وفوز العربي 

على الشباب 0-4.

البحرينية  الرامية  أحرزت 
لولوة الزياني الميدالية الذهبية 
االولى لمملكة البحرين في ثالث 
ايام بطولة الش���رطة الدولية 
االولى للرماية التي تقام برعاية 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد وتختتم اليوم.
 وفازت الزياني بمس���ابقة 
البندقي���ة 50 مترا من الوضع 
راق���دا للس���يدات، فيما حلت 
الماليزي���ة موس���ليفه بن���ت 
ذولكيفي ثانية والكازاخستانية 
أوليسيا سنجريفيتش ثالثة.

 واستمر تألق رماة كازاخستان 
في البطولة بإحرازهم الميدالية 
الذهبي���ة الرابع���ة، وكانت من 
نصيب الكس���ندر يرماكوف في 
البندقية 50 مت���را من الوضع 
راقدا للرجال لتواصل كازخستان 
تصدره���ا للبطول���ة، فيما حل 
االوكراني سخوروكوف يوري 
ثانيا، تاله يوري يوركوف من 

كازاخستان ثالثا.
المس���دس السريع،   وفي 
توج االلماني كريستيان ريتز 
ألمانيا  بطال ليس���جل اس���م 
الذهبي  الش���رفي  في السجل 
للم���رة االولى ف���ي البطولة، 
فيم���ا جاء االوكرات���ي رومان 
بونداروك ثاني���ا، والماليزي 
 هاس���لي أمي���ر حس���ن ثالثا.

وحقق االيطالي فرنسيس���كو 
دانيلو الميدالية الذهبية الثالثة 

لبالده بعد فوزه بالمركز االول في 
الدبل تراب، تاركا المركز الثاني 
لمواطنه دانيال ديسبنغو، فيما 
تمكن القطري راشد العذبة من 
تحقيق الميدالية االولى لقطر 

بحلوله ثالثا.

الزياني تعبر عن فرحتها 

الزيان���ي عقب   وعب���رت 
تتويجها بالميدالية الذهبية عن 
سعادتها الكبيرة بتحقيق هذه 
الميدالية وهي االولى للبحرين 
واالول���ى لها على المس���توى 
الدولي، مؤكدة انها ستس���عى 
جاه���دة لتحقي���ق مزي���د من 
االنجازات.وقالت ان المسابقة 
كانت قوية جدا في ظل وجود 
افضل راميات العالم، موضحة 
التعاون  الفوز جاء بفضل  ان 
الكبير بين جميع افراد البعثة 

البحرينية للبطولة.
العذبة  من ناحيته، وصف 
حصوله على البرونزية وسط 
منافسة قوية من أبطال العالم ب� 
»الثمرة« لتطور لعبة الرماية في 
الخليج العربي وقطر. واعتبر 
المركز  الذي حس���م  العذب���ة 
الثالث بإصابته 190 طبقا، ان 
منافسات الدبل تراب كانت قوية 
ومتقارب���ة بينه وبين الثالثي 
دانيل���و االول الذي اصاب 192 
طبقا وديسبجينو الثاني بفارق 
طبق واحد عن مواطنه، وفهيد 

ان نتيجت���ه النهائي���ة تأثرت 
بسبب البداية غير الجيدة له 
في الجوالت التأهيلية، حيث فقد 
التركيز بنسبة بسيطة جدا ال 
تتجاوز 1% وهو ما جعله يتاخر 
عن المتنافسين الثالثة األوائل 
وإن حق���ق نتيجة ممتازة في 
الجولة النهائية، حيث أصاب 
47 طبق���ا من أصل 50 متفوقا 
على صاحب المركز األول الذي 
أصاب 46 طبقا لكنها لم تكن 

كافية للفوز بميدالية.
ووعد الديحاني أهل الكويت 
بتحقيق أرقام عالمية جديدة في 
مشاركاته المقبلة لتعويضهم 
عن البطولة التي لم تس���عفه 
الفوز بميدالية  الظروف على 

فيها.
انه يس���عى  الى   وأش���ار 
لعودة قوي���ة تتمثل بتحطيم 
األرق���ام العالمية وهو الهدف 
الذي وضعه نصب عينيه في 
المشاركات القادمة في البطوالت 

العالمية.

منافسة نسائية قوية

الرامية  من جهتها، قال���ت 
القطرية س���عاد الخاطر التي 
مثل���ت بالدها في منافس���ات 
الهوائي لمسافة 25  المسدس 
مترا: ان المنافسة كانت غاية 
في الصعوبة بين الراميات في 
البطولة لوجود عدد كبير من 

بطالت العالم من دول مختلفة 
كالصين وكازاخستان وتونس 

والكويت.
وأضافت ان مستوى الراميات 
القطريات يوازي أفضل الراميات 
في العالم ومثل هذه البطولة 
تعد فرصة مناسبة الكتساب 
الخبرة واالحتكاك وإثبات مكانة 
المرأة القطرية والخليجية في 
الخاطر  الرماية. وأبدت  مجال 
إعجابه���ا بالتنظي���م الرائ���ع 
للبطولة حيث توافرت جميع 
المس���تلزمات مما يسهل أمور 

الالعبين والوفود.
ب���دوره، قال الم���الزم أول 
محمود المص���ري الذي يمثل 
الهوائي  المسدس  سورية في 
الرماية  لمس���افة 15مت���را ان 
الش���رطية في سورية حديثة 
العهد، ولم تبدأ اال منذ ما يقارب 

سنة تقريبا. 
المصري ان هدف  وأضاف 
فريقه من المش���اركة في هذه 
التظاه���رة الرياضي���ة الت���ي 
تحتضنها الكويت كان لالحتكاك 
واكتساب الخبرة والتعود على 
أجواء البطوالت الكبرى وااللتقاء 
مع رم���اة العالم والتعرف عن 
العالمية.  قرب للمس���تويات 
وأشاد بما وفره اتحاد الشرطة 
السوري من تجهيزات مناسبة 
وأماكن للتمرين لالستعداد لهذه 

البطولة.

الديحاني ال���ذي احتل المركز 
الرابع باصابته 189 طبقا.

انه  القطري  الرام���ي  وقال 
ألول مرة يش���هد هذا النهائي 
القوي والمثير بين رماة الدبل 
تراب، مما يعكس قوة البطولة 
ومكانتها عند الرماة ومساعي 
الجمي���ع لتحقي���ق الميدالية 
الذهبية في اول بطولة عالمية 

لرماة الشرطة.

الديحاني شارك بيد مكسورة

كانت أنظار عشاق الرماية 

البط���ل األولمبي  تتجه نحو 
وبطل العال���م فهيد الديحاني 
الذي عودها دائما على تحقيق 
االنج���ازات باس���م الكوي���ت 
والظهور في مثل هذه المناسبات 
الرياضية الكبرى، لكن الحلم 
هذه المرة لم يتحقق رغم قربه 
من اللقب وكان قاب قوسين منه 
او ادنى بعد ان تأهل الى الدور 

النهائي مع افضل 6 رماة.
وعن أس���باب عدم تحقيقه 
إلح���دى الميدالي���ات في دبل 
التراب، قال انها تعود لمشاركته 

في البطولة وهو مصاب بكسر 
في كف ي���ده اليمنى متجاهال 
في الوقت ذاته نصيحة طبيبه 
المختص بضرورة عدم المشاركة 
ووضع جبيرة عليها، وأرجع 
الديحاني الس���بب ايضا لعدم 
فوزه بالميدالية الذهبية إلى عدم 
مشاركته ببندقيته المعطوبة 
والتي تخضع حاليا للصيانة 
في ايطاليا حيث شارك ببندقية 
زميله حمد العفاس���ي وهي ال 
تتطابق سواء في المواصفات 
أو المقاييس مع بندقيته التي 

اعتاد على اللعب فيها، باإلضافة 
إلى أن فترة إعداده للبطولة لم 
تكن كافية وبالشكل المطلوب 
خاصة أنه متوقف عن المشاركة 

لمدة 4 أعوام متتالية.
وأكد الديحاني أن المستوى 
الفني العام يعتبر مرتفعا جدا 
وكذلك المنافسة شديدة وهما 
عامالن مهمان لنجاح اي بطولة، 
وذل���ك يبدو جلي���ا من خالل 
الرماة في  التي حققها  األرقام 
دبل التراب والنتائج النهائية 
لمختلف. وأوضح الرامي الذهبي 

أعربت عن سعادتها بأول لقب لبالدها.. الديحاني شارك بيد مكسورة واحتل المركز الرابع 

 البحرينية الزياني بطلة من ذهب وكازاخستان تواصل صدارة بطولة الشرطة للرماية 

الراميان اإليطاليان فرانسيسكو دانيلو الفائز بالذهبية ودانيال ديسبنغو احلاصل على الفضية في الدبل تراب الرامية البحرينية لولوة الزياني على منصة التتويج في البندقية 50 مترا

أبوشهدة في ثاني بطولة بالكويت
قالت الرامية السورية ربيعة أبوشهدة ان استعداداتها 
لهذه البطول���ة كانت في البطولة العربية االخيرة التي 
اقيمت في الكويت مؤخرا ومشاركتها احلالية هي الثانية 

من نوعها في الكويت. 
وكانت أبوش���هدة التي متثل س���ورية في منافسات 
املسدس ملسافة 10 امتار لفئة السيدات قد حققت في اليوم 
الثاني لبطولة الشرطة املركز الرابع وهي راضية متام 
الرضا عن مس���تواها الفني احلالي، وتأمل في تطويره 

في املستقبل إلى األفضل.
يذكر ان افضل االرقام التي س���جلتها ابوش���هدة في 
مس���يرتها الرياضية هو 376 نقط���ة من 400 وهو رقم 

عربي نسائي.

انطباع خاص لزين الدين
غمرت الرامية الس���ورية راية زين الدين الس���عادة 
بتواجدها في الكويت، وتش���عر بالفخ���ر ملا وصلت له 
الرماية من مستوى فني عال يليق مبكانة وأصالة تاريخ 

هذه اللعبة. 
واعطت الرامية التي تشارك في البندقية الهوائية ملسافة 
10 امتار انطباعها اخلاص في البطولة بأنها اختلفت من 

حيث املضمون والشكل عن البطوالت االخرى .
وكانت الرامية السورية قد شاركت في البطولة العربية 
االخيرة في الكويت، وحصلت على املركز الثاني باصابتها 
389 من 400 نقطة، متمنية ان يشرف منتخب سورية الرماية 
العربي����ة في هذا احملفل الدول����ي، وان تنهل من خبرة من 

سبقوها من الرماة والراميات املصنفني اوملبيا وعامليا.


