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اجتماع لـ»الفنية« و»التطوير« باالحتاد 
اآلسيوي للرماية في الكويت

تعقــد اللجنة الفنية وجلنــة التطوير في 
احتاد الرماية اآلســيوي اجتماعها الســنوي 
الثانــي بالكويت يومي اجلمعة والســبت 27 
املقبلني برئاسة الشيخ سلمان احلمود رئيس 
االحتاد اآلسيوي ونائب رئيس االحتاد الدولي 
للرماية، حيث ستقوم اللجنة مبناقشة عدد من 
األمور الهامة التي تهدف إلى النهوض برياضة 
الرماية اآلسيوية واحلفاظ على ما حققته من 

اجنازات خالل الفترة السابقة.
املتعلقــة  التقاريــر  اللجنــة  وســتناقش 
باملعسكرات التدريبية والبطوالت التي أقيمت 
منذ اجتماعها األول ومن ضمنها التقرير املتعلق 
باملعسكر التدريبي الثاني للشباب الذي أقيم 
بالكويت وســتناقش أيضا التقرير املقدم من 
املندوبني الفنيني في األلعاب اآلسيوية الثانية 
التي أقيمت في مدينة ناجنينج بالصني والتقرير 

الفني اخلاص ببطولة صاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الدولية السنوية الكبرى 
الثانية للرماية، وستبحث أيضا األمور املتعلقة 
بالبطولة اآلسيوية السابعة ألسلحة الرصاص 
وكذلك بطولة صاحب الســمو األمير الدولية 
السنوية الكبرى الثالثة للرماية التي ستقام 
العام املقبل، وكذلك التقرير املتعلق بالبطوالت 
القادمة والتي ستقام في كازاخستان والصني 

وإيران وميامنار.
ومن ضمن البنود في أجندة االجتماع بند 
يتعلــق مبراجعة قوانني االحتاد الدولي 2013 
- 2016، وكذلك مراجعــة التطورات املتعلقة 
بأكادمييات التدريب ودورات املدربني وستبحث 
أيضا في أمــور التدريب عن بعد فيما يخص 
البندقية واملســدس وكذلك برنامج التضامن 

اآلسيوي إلى جانب مواضيع هامة أخرى.

حقق فريــق أزرق الكراتيه املكون من محمد 
القطان وســيد محمد املوســوي وســيد سلمان 
املوســوي صبــاح أمــس امليداليــة الفضية في 
منافسات الكاتا بدورة ألعاب التضامن اإلسالمي 
املقامة حاليا في العاصمة اإلندونيسية جاكرتا 
بفوزه على فريق منتخب ماليزيا، كما فاز بامليدالية 
البرونزية ملنافســات الكوميتيــه وزن 55 كغم 
عبــداهلل شــعبان، وبرونزيــة وزن 60 كغم في 

الكوميتيه حققها مسفر العجمي.
وتلقى رئيس وفد الكراتيه املشارك في دورة 
ألعاب التضامن اإلسالمي أمني سر احتاد الكراتيه 
عمــاد بهبهاني اتصال هاتفي من رئيس االحتاد 
الشــيخ خالــد العبــداهلل الصباح يهنــئ الوفد 
بتحقيــق ميدالية فضيــة وبرونزيتني في أكبر 
جتمع إسالمي رياضي تشهده قارة آسيا مثبتني 
قوة ومكانة الكراتيه الكويتي الذي ال يغيب عن 

منصات التتويج في جميع البطوالت، كما اطمئن 
رئيس االحتاد على صحة الالعبني وأعضاء الوفد، 
وبني بهبهاني أن أزرق الكراتيه بفضل االهتمام 
مــن قبل رئيس االحتاد الشــيخ خالد العبداهلل 
الصباح وأعضاء مجلس اإلدارة إلى جانب اإلعداد 
االحترافي جلميع املراحل السنية أثبت نفسه في 
جميع احملافل القارية والدولية التي يشارك فيها 
مسجال اسم الكويت مباء الذهب في سجل جميع 
البطوالت. وتقدم بهبهاني بالشكر اجلزيل من وفد 
اللجنة األوملبية الكويتية وخاصة رئيس البعثة 
أمير عايش لالهتمام الكبير باملنتخبات الوطنية 
املشــاركة فــي دورة ألعاب التضامن اإلســالمي 
وتوفيرهــا كل متطلباتها للظهور املشــرف في 
منافســات البطولة، كما نوه بهبهاني للتحكيم 
الســيئ في البطولة والذي لواله حلصد أبطال 

الكويت امليداليات الذهبية.

الشيخ سلمان احلمود في البطولة اآلسيوية مع عدد من مسؤولي القارة الصفراء 

الكراتيه يحقق فضية وبرونزيتني
في »التضامن اإلسالمي«

عماد بهبهاني واملدرب عالء احلواج مع أبطال الكراتيه 

الشوارع وتعريض حياتهم 
وحياة اآلخرين للخطر.

العارضــي  حقــق  وقــد 
العارضي املركــز االول فيما 
جاء املتسابق جراح الفضلي 
في املركز الثاني واملتســابق 
خالد البدري في املركز الثالث .
 وقام القريشي في ختام 
اجلولــة بتتويــج األبطــال 
وتهنئتهــم على املســتوى 
املميز الذي ظهروا به ومتنى 
حظا أوفر للمتسابقني الذين 
لم يحالفهم احلظ، مختتما 
حديثه أن الفترة املقبلة سوف 
تشهد مفاجآت كبيرة وتنظيم 

ختام اجلولة األولى لالستعراض احلر
العديد من الســباقات حيث 
ســيكون املوســم الرياضي 
اجلديد للنادي حافال ومملوءا 
باإلثارة واضافة فئات جديدة 
حتــى يتــم افســاح املجال 
لعشــاق ســباقات السرعة 
واالستعراض للمشاركة في 

بطوالت النادي.

اختتمــت اجلولــة االولى 
لالستعراض احلر بتنظيم رائع 
ومشاركة قوية وتنافس مثير 

بني املشاركني في البطولة. 
وشهدت اجلولة حضورا 
جماهيريا كبيرا ومشاركة عدد 
كبير من السيارات ومن الفرق 
املختصة برياضة االستعراض 
مبســاندة  حتظــى  التــي 
جماهيرية من عشاق اإلثارة 
واملتعة، لكونها احلدث األهم 
واألبرز في مجال االستعراض 

احلر. 
وأوضــح مدير االنشــطة 
في النادي اياد القريشــي أن 
اجلولة االولى شهدت تنافسا 
كبيرا بني املتسابقني وأبرز ما 
متيزت به املنافســات الروح 
الرياضيــة وااللتزام بالوقت 

احملدد لكل متسابق. 
وتوجه القريشي بالشكر 
إلى الشيخ أحمد الداود رئيس 
النادي على دعمه الالمحدود 
لسباقات السيارات وحرصه 
علــى توفير كل الســبل في 
احتضان سباقات السيارات 
البيئــة املالئمــة  وتوفيــر 
لعشــاق ســباقات السرعة 
مبمارسة رياضتهم احملبوبة 
فــي مكانها الصحيــح بدال 
األبطال الفائزون باجلولة االولى مــن املخاطرة واملغامرة في 

العالم إليصال رســالة بان 
املوهبة ال حتد منها اي إعاقة 
وان النادي زاخر باملواهب 

املتعددة.
البطولــة  أن  وأضــاف 
شهدت في نسختها احلالية 
مشاركه 10 فرق وزعوا على 

مجموعتني وصعد الفريقان 
االول والثانــي منهمــا الى 
املربع الذهبي آمال ان يزداد 
عدد املشــاركني في النسخ 

املقبلة.
وقــدم الكندري شــكره 
ومســؤوليها،  للهيئــة 
وقال: كل الشــكر والتقدير 
ملســؤولي الهيئة والرئيس 
الفخري على دعمهم الكامل 
للنــادي وأنشــطته، ومثل 
الفريق األزرق حمد راضي 
وعبــداهلل الســعيد وعايد 
الكندري  العازمي ويوسف 
وعبدالعزيز مري وســعود 
الكنــدري وســالم مقطوف 
ويوســف ياسني، فيما مثل 
البرتقالي محمود  الفريــق 
اجلامــوس وإبراهيم نعيم 
وعــادل العتيبــي وناصــر 
القطــان وهــادي حمــدان 
وعبدالرزاق العوضي وعلي 

الفضلي وأحمد عواد.
وأدار اللقاء احلكم خالد 
زمان وساعده ســالم نزال 

ورشيد مبارك.
مبارك الخالدي ٭

عن ســعادته بإقامة احلفل 
للسنة الرابعة على التوالي 
وبدعــم كبيــر مــن الهيئة 
العامة للشباب والرياضة، 
وقال: حــرص النادي على 
التوسع بإقامة الدورة للعبة 
الشعبية االولى على مستوى 

بينها 5 ذهبيات و6 فضيات 
و4 برونزيــات إلى جانب 
احلصول على مجموع 44 
مركزا متقدما مبشــاركة 7 

متسابقني عامليني.
وأعرب العمر عن تقديره 
لالهتمــام الكبيــر من قبل 
النــادي البحري الرياضي 
الكويتــي والهيئــة العامة 
للشــباب والرياضــة وملا 
حظي بــه الفريق الكويتي 
نهائيــات  فــي  املشــارك 
العالم مــن رعاية متميزة 
مــن قبل زيــن لالتصاالت 
وبيــت التمويــل الكويتي 
)بيتــك( بصفتــه شــريكا 
والشــركة  اســتراتيجيا 

الكويتية لالستثمار.

املركز الثاني في سباق فئة 
الواقف في البطولة جاء بعد 
منافسة مثيرة وساخنة مع 
الفرنسي كومنت لودوفيس 
الــذي حقــق املركــز األول 
إلى جانب منافســة زميله 
الكويتي عبدالوهاب سهيل 
العيسى الذي حقق املركز 
الثالــث، مضيفــا ان الفئة 
شــارك فيها أيضــا أبطال 
من قطر والسعودية وعمان 

وفرنسا.
أهميــة  العمــر  وأكــد 
املشاركة في بطولة قطر لكل 
املتسابقني وأبطال الكويت 
وذلــك ملــا حتظى بــه هذه 
البطولة من أهمية وسمعة 

مميزة واستعدادات متكاملة 
أشرف عليها رئيس االحتاد 
القطري الشــيخ حسن بن 
جبــر آل ثانــي وبحضور 
لرئيــس  األول  النائــب 
الدولي للرياضات  االحتاد 
البحريــة، كما تأتي أهمية 
البطولة في إطار استعدادات 
الفريق الكويتي للمشاركة 
في نهائيات بطولة العالم 
التي ستقام في مطلع أكتوبر 
املقبــل في واليــة أريزونا 
األميركية وهي البطولة التي 
نال لقبها الفريق الكويتي 
التابــع للنــادي البحــري 
الرياضي الكويتي وحصد 
من خاللهــا 15 ميدالية من 

أشــاد املصنــف العاملي 
للدراجات املائية عبدالعزيز 
العمــر بالنتائــج املتميزة 
التــي حققهــا متســابقو 
الكويت خالل مشــاركتهم 
في اجلولة األولى من بطولة 
الدوليــة للدراجات  قطــر 
املائية التي نظمها االحتاد 
القطري للرياضات البحرية 
اجلمعة والسبت املاضيني 
علــى مياه فرضــة الوكرة 
بإشــراف االحتــاد الدولي 
 46 ومبشــاركة   )UIM(
متسابقا من قطر واإلمارات 
والكويت والسعودية وعمان 

وفلسطني وفرنسا.
وذكر العمر ان حتقيقه 

برعاية مدير عام الهيئة 
العامة للشــباب والرياضة 
الذي أنــاب عنه مدير إدارة 
الهيئــات الرياضيــة نوري 
الهذال أقام نادي الصم على 
صالة الشــيخ جابر املبارك 
مســاء األحــد املاضي حفال 
كرم من خالله الفرق الفائزة 
الرمضانية  النــادي  بدورة 

الرابعة.
حضــر احلفــل الرئيس 
الفخــري فهــد ابوشــيبة 
ورئيــس مجلــس اإلدارة 
اســماعيل كرم وأمني السر 
العام محمد الكندري وأمني 
الصندوق ابراهيم العتيقي 
وتــوج الفريق األزرق بطال 
للــدورة بتغلبه في املباراة 
النهائية بــركالت الترجيح 
على الفريق البرتقالي 0-2 
بعد ان انتهى الوقت االصلي 

واالضافي بالتعادل 3-3.
وعقب املباراة قام الهذال 
بتوزيع الكؤوس واجلوائز 

على الفرق الفائزة.
من جهته، عبر أمني السر 
العام للنادي محمد الكندري 

نوري الهذال وفهد أبوشيبة يتابعان املباراة النهائية بحضور أعضاء مجلس إدارة الصم

العمر يتسلم الكأس من الفودري واللواء الفهد في بطولة محلية 

إسماعيل كرم يقدم الشكر للهذال على دعم الهيئة لنادي الصم

جنوم الفريق األزرق يرفعون كأس البطولة

)قاسم باشا( الهذال وأبوشيخ يكرمان أصغر العبي الدورة 

 عبدالعزيز العمر

تخطى البرتقالي بحضور الهذال وأبوشيبة وجمهور غفير من منتسبي النادي

بعد النتائج املتميزة في بطولة قطر الدولية للدراجات املائية

األزرق بطالً لدورة الصم الرمضانية الرابعة

العمر: أنظارنا متجهة إلى أريزونا


