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تستحق الرامية »الذهبية« مرمي أرزوقي والبطلة »املتألقة« شهد احلوال التكرمي واإلشادة من اجلميع بعدما جنحتا في التتويج بالعديد من امليداليات املتنوعة في الرماية بدورة األلعاب العربية التي أقيمت الشهر املاضي في قطر، حيث 

حققت أرزوقي 4 ميداليات، ذهبيتني في البندقية من مسافة 10م و50م، وبرونزيتني في الفردي واجلماعي مبسابقتي البندقية 3 أوضاع 50م و10م، بينما فازت احلوال ببرونزيتني في مسابقتي »التراب«. وأعربت ارزوقي واحلوال عن 

سعادتهما باإلجناز الكبير الذي حققته الرماية وفخرهما بتشريف ورفع العلم الكويتي عاليا خفاقا في احملافل الدولية، وأكدت البطلتان عزمهما على التألق في البطوالت املقبلة من أجل املشاركة في أوملبياد »لندن 2012« واملنافسة على 

الفوز بإحدى امليداليات األوملبية، حيث سبق ان حققت شهد احلوال املركز الرابع على مستوى العالم، بينما حققت ارزوقي املركز الثامن في بطولة العالم للرماية بالصني. وحتدثت جنمتا الرماية مرمي ارزوقي وشهد احلوال خالل حوارهما 

في »ألو.. رياضة« بديوانية »األنباء« عن بداية مسيرتهما الرياضية، وأبرز اإلجنازات واأللقاب التي حققتها كل منهما خالل مشاركتهما في البطوالت، وأشادتا بالدور الكبير لرئيسة جلنة املرأة والرياضة في دول مجلس التعاون اخلليجي 

الشيخة نعيمة األحمد، ورئيس االحتاديني الكويتي واآلسيوي للرماية الشيخ سلمان احلمود لدعمهما ورعايتهما، وعبرت البطلتان عن أحالمهما وأمنياتهما وأجابتا عن أسئلة القراء خالل احلوار التالي:

مرمي أرزوقي وشهد احلوال: نسعى للفوز مبيداليات في أوملبياد 
كتب:  أحمد حسين

كما أحرزت املركز األول في بطولة 
املرأة باإلمارات عام 2010 وفزت بـ 4 
ميداليات متنوعة في الرماية بدورة 
األلعاب العربية األخيرة في قطر 
حيث حققت ذهبيتني في الفردي 
)10م و50م( وبرونزية الفردي )50م 
3 أوضاع( وبرونزية الفرق )10م( 
مع شـــقيقتي هبة ارزوقي ومرمي 

وآيات الدويخي.

شيخة اخلالدي: أحب ان 
أبارك للبطلة املتألقة شهد 

احلوال وأمتنى لها التوفيق، 
وسؤالي عن بداية مسيرتها 
الرياضية وأبرز البطوالت 

التي حققتها؟
٭ شـــهد احلوال: بدأت مسيرتي 
برياضة السباحة والرقص املائي 
منذ طفولتي وخالل فترة دراستي 
االبتدائيـــة، كما لعبت كرة طائرة 
بنـــادي الفتاة وانضممت ملنتخب 
سيدات الطائرة 3 مواسم، وبسبب 
الكرة  الدراســـة اجلامعية تركت 
الطائرة، وفي فبراير 2006 شجعتني 
اختي التوأم ســـارة على ممارسة 
لعبة الرماية بنادي الرماية )الصيد 
البطولة  والفروســـية(، وحققت 
اخلليجية والعربية )3 مرات املركز 
األول( في الرماية )تراب(، وكنت 
أول رامية عربية تتأهل لكأس العالم 
في ســـان مارينو وحققت املركز 
السادس عامليا، كما شاركت في كأس 
العالم للمـــرة الثانية في ايطاليا، 
وحققت املركز الرابع عامليا في إجناز 
غير مسبوق لالعبات الرماية على 
املستوى العربي، وحققت ميداليتني 
برونزيتني خالل مشاركتي األخيرة 
في دورة األلعاب العربية بقطر في 
الفردي والفرق )تراب( حيث فزت 
باملركز الثالث وامليدالية البرونزية 
في الفردي )تراب( خلف بطلتا قطر 
ولبنان، بينما في الفرق مع العبتا 
الوطني ســـارة احلوال  منتخبنا 
وسمية اجلحيل حققنا املركز الثالث 
وامليدالية البرونزية خلف بطالت 

قطر واملغرب.

باقات ورد

قدساوية عازمية: مبروكني 
على اإلجناز الكبير الذي 

عام 2000 وحتى 2003، كما لعبت 
كرة السلة والطائرة وألعاب القوى 
)عدو وتتابع ووثب طويل ووثب 
عالي(، وفي يوم 14 يونيو 2004 
الرماية بنادي  بدأت مسيرتي مع 
الرمايـــة وكان مقره نادي الصيد 
والفروسية، وكانت أول مشاركة 
لي في بطولـــة العالم للرماية في 
الصني عام 2006 وحققت املركز 21 
على العالم، وكنت أول عربية حتقق 
هذا املركز املتقدم، وبعدها حققت 
السادس في بطولة آسياد  املركز 
الدوحـــة 2006، وكنت أول عربية 
وخليجية تشارك في بطالت العالم 
في الدور الثاني، وقبل نهاية 2006 
توجت بامليدالية الذهبية في بطولة 
الشيخة سلوى، كما حققت رقما 
قياسيا يقارن بأرقام بطالت العالم 
)399.8 من 400( وبعدها شاركت 
في بطولة العالم للرماية بالصني 
وأحـــرزت املركز الثامن، وتوجت 
باملركـــز األول فـــي بطولة احتاد 
الشرطة الدولية للرماية بالكويت، 

ولكن من ســـوء حظـــي اعطوني 
باخلطأ رصاص )فئة 9.5( مما أدى 
خلسارتي املسابقة وبعدها اكتشفت 
خطأ املصنع بإعطائي فئة مختلفة 

من الرصاص.
٭ مرمي ارزوقي: خالل بطولة العالم 
التي حققت فيها املركز الثامن كنت 
أواجه رامية من إسرائيل لتحديد 
املركزين الثامن والتاسع، وخالل 
املسابقة وجدت مساندة ودعما من 
كل الالعبني والالعبات العرب ضد 
الالعبة االسرائيلية وفزت عليها 

وحققت املركز الثامن عامليا.

بداية المسيرة الرياضية

نوف الرشيدي: مبروك 
على االجناز ومنها لألعلى، 

وسؤالي ملرمي عن بداية 
مسيرتها الرياضية؟

٭ مرمي أرزوقي: بدأت مســـيرتي 
الرياضيـــة بلعبـــة اجلمباز من 
عمر 6 ســـنوات وحتى 13 ســـنة 
ثم انتقلـــت للعبة التايكوندو من 

اجلاري، كما تســـتضيف الكويت 
بطولة احتاد الشرطة الشهر املقبل 
بجانب بطولة الشيخ صباح األحمد 

الدولية في فبراير املقبل.
٭ شهد احلوال: نســـعى للتأهل 
ألوملبياد »لنـــدن 2012« من خالل 
نتائجنا الطيبة في بطولة آســـيا 
للرماية أو بطولة احتاد الشرطة 
وكذلك بطولة املرأة في الشـــارقة 
باإلمارات، ونستعد للبطولة العربية 
للرماية في شهر مارس املقبل، ومن 
املقرر ان تكون بطولة العالم للرماية 
في أملانيا خالل شهر يونيو املقبل 

املؤهلة ألوملبياد لندن 2012.

خلود العازمي: ما أبرز 
املواقف احملرجة التي 

تعرضتما لها خالل 
مشاركتكما في البطوالت 

اخلارجية؟
٭ شهد احلوال: خالل بطولة العالم 
بسلوڤينيا تعرضت ملوقف محرج، 
حيث كنا نرمي رصاص )فئة 7.5( 

حسني املطيري: مبروكني 
على اإلجناز وتستاهلون 

التكرمي واإلشادة وسؤالي 
للبطلتني عن كم عدد 

امليداليات التي حققتاها 
في دورة األلعاب العربية 

التي اقيمت في قطر الشهر 
املاضي؟

٭ مرمي ارزوقي: حققت 4 ميداليات 
متنوعة حيث توجـــت بامليدالية 
البندقية  فـــي مســـابقة  الذهبية 
الهوائية ضغط الهواء للفردي من 
مسافة 10م، وتفوقت على القطريتني 
بهية احلمد ومحبوبة اخلالقي، كما 
توجت بذهبية مســـابقة البندقية 
من مسافة 50م راقدا وتفوقت على 
البحرينيتني عزة القاسمي وعائشة 
صويلـــح، كما حققـــت برونزية 
مسابقة البندقية )3 أوضاع 50م( 
الفرق في  الفردي، وبرونزية  في 
البندقية من مسافة 10م مع شقيقتي 

هبة ارزوقي وآيات الدوخي.
٭ شهد احلوال: حققت ميداليتني 
برونزيتـــني في الفـــردي والفرق 
مبســـابقتي »التراب« مع زميلتي 
في منتخب الرماية سمية اجلحيل 

وتوأمتي سارة احلوال.

من أقوى املنافسات 
للراميات الكويتيات في 

البطوالت اخلليجية والعربية 
للرماية؟

٭ مرمي ارزوقي: راميات الكويت 
األفضـــل خليجيـــا ونتنافس مع 
البحرين وقطـــر خليجيا ولبنان 

واملغرب عربيا.
٭ شهد احلوال: الرماية الكويتية 
األفضل خليجيا وعربيا وتنافسها 
قطر والبحرين ومصـــر ولبنان 

واملغرب.

جمانة اخلالدي: ما أبرز 
البطوالت املقبلة، وهل 

لديكما األمل في املشاركة 
في أوملبياد »لندن 2012« 

واملنافسة على حتقيق 
ميدالية أوملبية في الرماية؟

٭ مرمي ارزوقي: نشارك حاليا في 
بطولة آسيا للرماية في قطر التي 
مـــن املقرر ان تنتهي في 22 يناير 

الراميتان مرمي ارزوقي وشهد احلوال حققتا 6 ميداليات متنوعة في الرماية بدورة األلعاب العربية  )حسن حسيني(

مرمي ارزوقي ووالدتها وشهد احلوال مع الزميل أحمد حسني في ديوانية »األنباء«

البطاقة الشخصية

أسرة رياضية

االسم: شهد عبدالرحمن احلوال
تاريخ امليالد: 6 مارس 1987

املهنة: مترجمة بالداخلية
السكن: القرين

تنتمي بطلة الرماية شهد احلوال الى اسرة رياضية كبيرة، 
حيث يعتبر زوجها ناصر املقلد جنم منتخبنا الوطني للرماية 

وصاحب امليدالية الذهبية في آسياد الدوحة 2006 وآسياد 
غوانزو 2010 وذهبية األلعاب العربية األخيرة في قطر، 

وتوأمها سارة احلوال صاحبة برونزية الفرق في دورة األلعاب 
العربية وذهبية الرماية في البطولة العربية للرماية في املغرب، 
كما ان ابنة خالتها جوليا احلمود )12 سنة( أصغر العبة غولف 
والفائزة باملركز األول في البطولة العربية للغولف في املغرب، 

كما ان والدة شهد كانت العبة سابقة أللعاب القوى والسلة 
وصاحبة الفضل في تشجيع ابنتها شهد ملمارسة الرياضة 

ويوجد ايضا الرامي سعود املقلد شقيق زوجها ناصر املقلد 
ضمن األسرة الرياضية.

احلوال: أشيد 
بجهود احلمود 

والعصيمي ونادي 
الرماية وزوجي ناصر 
املقلد وشكر خاص 

لوالدتي وجدتي

احلوال: كنت العبة كرة طائرة 
ومارست السباحة والرقص املائي قبل 

انتقالي للرماية عام 2006

نناشد الشركات اخلاصة والبنوك 
رعاية أبطال الرماية ودعمهم 

للمنافسة على البطوالت العاملية
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أرزوقي:

 أشكر األحمد واحلمود 
ونادي الرماية ونبيه 

وستريشكو والوالدة 
على الدعم واملساندة

احلوال: 
فزت مبيداليتني برونزيتني 

في منافسات »التراب« 
بالدوحة.. وأعتز باملركز الرابع 

في بطولة العالم

أرزوقي: حققت 
4 ميداليات متنوعة.. 

ذهبيتان في بندقية 
10م و50م وبرونزيتان 

في الفردي واجلماعي

األحمد واحلمود لم يقصرا في مكافأة 
األبطال ويدفعان من جيبهما اخلاص 

لتحفيز الرماة على الفوز باأللقاب

أرزوقي: أنتمي ألسرة رياضية كبيرة.. 
وحققت أرقامًا قياسية في الرماية.. 

وأطمح إلى ميدالية أوملبية

للشباب والرياضية.
٭ شهد احلوال: عقب عودتي من 
بطولة العالـــم للرماية وحتقيقي 
للمركز الرابع عامليا مت تكرميي من 
بنك بوبيان وبنك الكويت الدولي، 
ومن املقرر ان يتم تكرميي خالل 
احلفل الســـنوي للهيئـــة العامة 
للشباب والرياضة، وكذلك سيتم 
الرماية والبطالت  تكرمي منتخب 
من قبل الشيخة نعيمة األحمد في 

الفترة املقبلة.

رسالة شكر

مناوي القدساوية: مبروكني 
على اإلجناز وشرفتونا 

ورفعتم رؤوسنا ومنها لألعلى 
وسؤالي للبطلتني مرمي ارزوقي 

وشهد احلوال ملن حتبان ان 
توجها رسالة شكر؟

٭ مرمي أرزوقي: يشرفني توجيه 
الشكر لرئيسة جلنة املرأة والرياضة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
الشيخة نعيمة األحمد على التواصل 
الدائم والتشجيع واملكافآت اخلاصة 
وأحب ان اشكر رئيس االحتادين 
الكويتي واآلسيوي الشيخ سلمان 
الدعم واملســـاندة  احلمود علـــى 
الدائمة، والشـــكر موصول إلدارة 
الذين  املدربني  الرماية وكل  نادي 
أشـــرفوا على تدريبي خصوصا 
املدرب املصـــري ماجد نبيه الذي 
أسسني ودائم التواصل والتشجيع 
وكذلك املدرب الصربي ستريشكو 
وشـــكر خـــاص للوالـــدة واألهل 

والصديقات وزميالتي الالعبات.
٭ شـــهد احلوال: أحب أن أشـــكر 
رئيس االحتادين اآلسيوي والكويتي 
للرماية الشـــيخ سلمان احلمود، 
وأمني السر عبيد العصيمي وباقي 
أعضاء مجلس إدارة احتاد الرماية 
وإدارة نادي الرماية، ويســـعدني 
توجيه الشكر للوالدة حنان القيسي 
على الدعم والتشـــجيع وجلدتي 
نورية الرومي اهلل يخليها وباقي 
األهل، كما أحب ان اشـــكر زوجي 
بطـــل الرماية ناصـــر املقلد الذي 
يشجعني ويدربني، وشكر خاص 
لصديقاتـــي زينب العلي وضحى 
بشير وزميالتي الالعبات والشكر 

موصول جلريدة »األنباء«.

ويكافئــــان األبطال من جيبهما 
اخلاص.

صفية مهدي: مبروكني على 
اإلجناز الذي حققتماه في 

الرماية بدورة األلعاب العربية، 
وسؤالي هل سبق ان حصلتما 

على تكرمي عقب الفوز 
بامليداليات واأللقاب خالل 

مسيرتكما الرياضية؟
٭ مرمي ارزوقي: سبق ان قام بنك 
الكويـــت الدولـــي بتكرميي عقب 
حصولي على املركز اخلامس في 
بطولة العالم للرماية بأملانيا، كما 
مت تكرميي عقـــب اإلجنازات التي 
حققتها الرماية في آسياد الدوحة 
من الشالحي ومصطفى كرم وحسني 
عاشور، ومن املقرر ان تقوم الشيخة 
نعيمة األحمد بتكرمينا مع بعض 
الفترة  الشـــركات اخلاصة خالل 
التي  املقبلـــة بفضل اإلجنـــازات 
حققناها في الدورة العربية ويوجد 
ايضا تكرمي سنوي من الهيئة العامة 

املسؤولني رغم اإلجنازات 
العديدة التي حتققاها؟

٭ شهد احلوال: في بعض الدول 
اخلليجيــــة والعربيــــة عندما 
حتصــــل أي العبة على بطولة 
أو آسيوية  أو عربية  خليجية 
وتنافس على بطوالت العالم يتم 
تكرميها بشكل الئق باإلجنازات 
التي حققتها، وتقوم الشركات 
اخلاصــــة والبنــــوك برعايتها 
وتكرميها، ولكن لألسف نعاني 
من الظلم والتجاهل من جانب 
املسؤولني في الهيئة والشركات 
اخلاصــــة بينما يقوم الشــــيخ 
ســــلمان احلمود مبكافأتنا من 

جيبه اخلاص.
٭ مرمي أرزوقي: أناشد البنوك 
والشــــركات رعايــــة األبطــــال 
والبطالت الذين يحققون إجنازات 
ويرفعون علم الكويت في احملافل 
الدولية وأحب ان أشيد بجهود 
الشيخة نعيمة األحمد والشيخ 
سلمان احلمود اللذين يدعمان 

٭ شهد احلوال: نعم استفدت الكثير 
ألن زوجي يدربنـــي وينصحني 
ونقل خبرته لي وساهم في تطوير 
مستواي وشجعني كثيرا وأحب ان 
أشكره على جهوده الكبيرة التي 

يبذلها معي خالل البطوالت.

شيخة اخلالدي: ما أقوى 
منتخبات الرماية في العالم 
بالنسبة ملنافسات »التراب« 

و»الرصاص«؟
٭ شـــهد احلـــوال: بطالت الصني 
وإيطاليا وســـلوڤاكيا وروســـيا 
وأميـــركا وفنلنـــدا األفضـــل في 

منافسات »التراب«.
٭ مرمي أرزوقي: الصني وايطاليا 
وأميركا والهند وسنغافورة وإيران 
أقوى منتخبات الرماية في منافسات 

»السكيت«.

هل تشعران بالظلم 
والتقصير في دعمكم 

وتكرميكم من قبل 

حققتماه في دورة األلعاب 
العربية وأحب ان أشيد 
بامليداليات املتنوعة في 
الرماية ومنها لألعلى، 

وسؤالي لشهد ومرمي ملن 
حتب كل منكما ان تهدي 3 

باقات من الورد؟
٭ شهد احلوال: يشـــرفني إهداء 
باقة الورد األولى لرئيس االحتادين 
الكويتي واآلسيوي للرماية الشيخ 
ســـلمان احلمود، والباقة الثانية 
لألهل، والثالثة لزوجي بطل الرماية 

ناصر املقلد.
٭ مرمي أرزوقـــي: أحب أن أهدي 
باقة الـــورد األولى لرئيس جلنة 
املـــرأة والرياضة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي الشيخة نعيمة 
األحمد، وباقة الورد الثانية للشيخ 
ســـلمان احلمود، والباقة الثالثة 

لألهل واألصدقاء.

منى دشتي: أحب أن أشيد 
بالبطلة مرمي أرزوقي التي 
حققت 4 ميداليات متنوعة 
في الرماية بدورة األلعاب 

العربية، وأمتنى لها التوفيق، 
وسؤالي عن الصعوبات 

التي تواجهها في التنسيق 
بني التدريبات واملشاركات 

اخلارجية في البطوالت 
ودراستها اجلامعية؟

٭ مرمي أرزوقي: لألســـف أعاني 
األمرين في التنسيق بني مواعيد 
املشاركة في البطوالت اخلارجية 
والدراسة واالمتحانات اجلامعية، 
وال يوجد تعاون أو تفاهم من بعض 
األســـاتذة والدكاترة في اجلامعة 
حيث يرفضون تأجيل االمتحانات 
خالل مشاركتي في البطوالت وال 
يتفهمون التفـــرع الرياضي الذي 
يتيح لي مرونـــة في التعامل مما 
يؤدي الى تقصيري في الدراســـة 
انســـحابي من املشـــاركة في  أو 

البطوالت.

وسؤالي للبطلة املتألقة شهد 
احلوال هل استفدت من 

وجود زوجك بطل الرماية 
ناصر املقلد في تطوير 

مرمي ارزوقي فوق منصة التتويج  بدورة  االلعاب العربيةمستواك؟
الفريق عبداحلميد احلجي يسلم الرامية مرمي ارزوقي كأس املركز األول في 

مسابقة البندقية في إحدى البطوالت السابقة

الرامية مرمي ارزوقي مع شقيقتها خالل إحدى البطوالت

وليد الياقوت مكرما الرامية شهد احلوال بعد فوزها باملركز الرابع في بطولة العالم للرماية شهد احلوال وشقيقتها سارة يرفعان علم الكويت بعد فوزهما بامليدالية البرونزية في قطر

البطاقة الشخصية

أسرة رياضية

االسم: مرمي محمد ارزوقي
تاريخ امليالد: 6 مارس 1987

املهنة: طالبة
السكن: القرين

تنتمي بطلة الرماية مرمي ارزوقي ألسرة رياضية كبيرة، حيث 
ان والدتها حكم دولي في الرماية وكانت الوالدة رياضية سابقة 

والعبة جمباز وكرة سلة بجانب شقيقتها هبة في منتخب 
الرماية، ومن مؤسسات نادي الفتاة مع الشيخة صبيحة 

الصباح، وتعد ابنة عم مرمي الرامية مي محمود ارزوقي احدى 
البطالت في رماية مسدس 10م، والوالد كان سباحا سابقا 

وعمها العميد طيار متقاعد د.محمود ارزوقي وكان رئيس 
اللجنة املؤقتة إلدارة نادي القادسية السابق، كما ان شقيقات 
مرمي نيران وطيبة ونوف وهبة سبقت لهن ممارسة الرماية 

لكنهن لم يستمررن بينما أكملت مرمي وهبة املسيرة.

أرزوقي: بدأت مسيرتي 
مبمارسة اجلمباز 

والتايكوندو والسلة 
والطائرة وألعاب القوى 

قبل انتقالي للرماية 
عام 2004

»لندن 2012« بعد إجنازات الرماية في دورة األلعاب العربية

شهد احلوال ومرمي ارزوقي ووالدتها مع الزميل أحمد حسني


