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اختتمت فعاليات بطولة ســمو ولي العهــــد 
الشيخ نواف األحمد السنوية الكبرى للرماية التي 
استمرت ثالثة أيام على مجمع ميادين الشيخ صباح 
األحمد األوملبي بتتويج الفائزين. وأكد ممثل راعي 
البطولة وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب 
محمد اجلبري أن القيادة السياسية للبالد تولي 
اهتماما كبيرا لرياضة الرماية ما انعكس ذلك على 
حتقيق الرماة الكويتيني العديد من االجنازات في 
احملافل الدولية، مضيفا: حترص القيادة السياسية 
على دعم الرياضيني في املجاالت واالنشطة كافة، 
مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به النادي الكويتي 

للرمايــة في اظهار البطولة بشــكل الفت ومميز، 
فضال عن جهوده مع رماة وراميات الكويت ما اثمر 
حتقيق اجنازات مهمة في أكبر احملافل الرياضية 
الدولية للرماية. حضر احلفل اخلتام املدير العام 
للهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح وعدد من 
اعضاء مجلس نادي الرماية وعدد من منتسبيه.
مــن جانبه، قــال رئيس نــادي الرماية دعيج 
العتيبــي ان النادي يتطلع ســنويا لتنظيم هذه 
البطولة العزيزة التي شــهدت في هذه النســخة 
مشاركة اكثر 300 رام متقدما بجزيل الشكر لسمو 
ولي العهد على رعايته الكبيرة البنائه الرياضيني 

من الرماة والراميات، مضيفا أن الرماية الكويتية 
وبفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية للبالد 
حققت هذا العام عددا من االجنازات الكبيرة والتي 
كان أهمهــا تأهــل الرامي منصور الرشــيدي الى 
دورة األلعاب األوملبية املقبلة طوكيو 2020 اضافة 
للفوز بالعديد من امليداليات في البطوالت العاملية 
والقاريــة واالقليمية. وذكر ان النادي حقق 1069 
ميدالية متنوعة عبــر تاريخه منها 340 ميدالية 
على املستوى العاملي والقاري و558 ميدالية عربية 
وخليجية و167 ميدالية على مســتوى الناشئني، 
مؤكــدا ان هذه االجنازات ما كانــت لتتحقق لوال 

دعم القيادة السياســية ووزارة الشباب والهيئة 
العامــة للرياضة. وتوج ســعود حبيب من رماة 
النادي بلقب مسابقة )السكيت( للرجال في حني 
احرز عبدالرحمن الفيحان من النادي ايضا املركز 

االول في مسابقة )التراب(.
وفــاز عيــد ملفي مــن رماة احلــرس الوطني 
مبنافســات بندقية هــواء 10 امتار، في حني توج 
علــي املطيري من رماة النادي بلقب مســدس 50 
مترا، ونال عبداهلل محمد من رماة احلرس الوطني 
املرتبة االولى في مسابقة البندقية 50 مترا، وعلي 
املطيري من رماة النادي بلقب رماية مسدس هواء 

10 امتــار. وحاز عبداهلل طه من رماة النادي لقب 
مسابقة )القوس والسهم أوملبي( للرجال في حني 
نــال عبداهلل مال اهلل من النادي ايضا لقب نفس 
مسابقة )القوس والسهم مركب(. وفي منافسات 
الســيدات، توجت إميان الشماع من النادي بلقب 
مسابقة )السكيت( في حني احرزت شهد احلوال 
من النادي ايضا املركز االول في مسابقة )التراب(.

وفازت حصة الزايد باملرتبة االولى في مسابقة 
)البندقية 50 مترا(، في حني توجت الرامية حذامة 
البغلي بلقب )مســدس هــواء 10 امتار( علما بأن 
جميع الراميات ينشطن في النادي الكويتي للرماية.

حبيب والفيحان والشماع والبغلي اقتنصوا ذهب ولي العهد للرماية
اجلبري: اهتمام القيادة السياسية بالرماية أثمر نتائج عاملية

ذهبية و3 فضيات للدراجات املائية في بطولة العالم

جناح مميز ألول بطولة نسائية
لرفع األثقال في الكويت

الكويت تشارك في منافسات »دورة ألعاب رياضة احملركات«

حصد منتخبنا الوطنــي للدراجات املائية 
4 ميداليات متنوعة )ذهبية 3 فضيات( وذلك 
ضمن منافســات اجلولــة الثانية مــن بطولة 
العالم للدراجات املائية املقامة حاليا في بحيرة 
هافاســوب بوالية أريزونــا األميركية، والتي 
ينظمها االحتاد العاملي للدراجات املائية مبشاركة 
عاملية واســعة ومنافســات مثيرة. واستطاع 
البطل العاملي ســالم املطوع احراز ذهبية فئة 
)Expert ski limited( إلــى جانــب فضيــه فئة 
) Expert ski stock( وذلك ضمن منافسات اليوم 
الرابع من البطولــة، فيما حقق البطل العاملي 
واملسجل في موسوعة غينيس لألرقام القياسية 
 )Pro runabout GP ( محمــد بوربيع فضية فئة
ليحافظ على تصدره لقــب بطل أبطال العالم 
عقب فوزه بذهبية اجلولة األولى التي أقيمت 
فــي يوليو املاضي ببلجيكا، ويبقي له اجلولة 

اختتمت فعاليات اول بطولة نسائية لرفع 
االثقال تشــهدها الكويــت بتتويج الفائزات 
وذلــك على صالــة نادي التضامــن، وحلت 
بدريــة احلوطي في املركــز االول بالبطولة 
التي نظمها االحتاد الكويتي للعبة ليوم واحد 
)فئة 41 كيلوغراما(، في حني حققت بشــاير 
امليــاس املركز نفســه )فئــة 55 كيلوغراما( 
تلتها طفول احلسن. وفي فئة 59 كيلوغراما، 
توجت شــذر الصالح باملركز االول، في حني 
احتلت ليالي الكنــدري املركز الثاني، بينما 
جــاءت نورة العوضي في املركز االول )فئة 
64 كيلوغراما( ثم ســهام الســيف )فئة 67 

أعلن رئيس مجلس إدارة 
النادي الدولي الكويتي لرياضة 
اآللية  الســيارات والدراجات 
عماد بوخمســني عن مشاركة 
الكويــت فــي الــدورة األولى 
لالحتــاد الدولــي للســيارات 
أللعاب رياضة احملركات التي 
تستضيفها العاصمة اإليطالية 
)رومــا( خــالل الفترة من 30 
أكتوبر احلالي حتى 3 نوفمبر 
املقبل املقبل.  وأكد بوخمسني 
فــي بيان صحافي أن الكويت 
هي الدولــة العربية الوحيدة 
التي تشــارك فــي هذا احلدث 
العاملــي الكبيــر والذي يضم 
رياضيني من العديد من دول 
العالــم، مشــيرا إلــى أن وفد 
الكويت ممثال بالنادي الدولي 
الســيارات  الكويتي لرياضة 
والدراجات اآللية قرر املشاركة 
بجميع األلعاب الست املتاحة 
فــي الدورة، لتكون مشــاركة 
الكويت األولى كاملة وبجميع 
الرياضات املطروحة. وأضاف: 
التوجيهــات  »انطالقــا مــن 
السامية لصاحب السمو أمير 
البالد الشــيخ صباح األحمد 
باالســتثمار في تنمية قدرات 
ومهارات الشباب، حرصنا في 
النادي الدولي الكويتي لرياضة 
اآللية  الســيارات والدراجات 
علــى إيالء هــذه الفئة رعاية 
خاصــة، الســيما أن رياضة 

الدورة األولى لالحتاد الدولي 
للســيارات أللعــاب رياضــة 
الدولــة  احملــركات بصفتهــا 
العربيــة الوحيــدة«. ولفــت 
بوخمســني إلــى أن البطولة 
تختلــف عن جميع ســباقات 
رياضة احملركات، حيث يلعب 
املتســابقون باســم الدولة ال 
الشــركة  أو  الفريــق  باســم 
الراعية كما هو متعارف عليه، 
مشددا على أن النادي الدولي 
الكويتي حرص على املشاركة 
في الرياضات الست من أجل 
رفع علم البالد في هذا احملفل 

الثالثة األخيرة لبطولة العالم والتي ستقام في 
ديسمبر املقبل بتايلند، واستكمل البطل العاملي 
محمد جاســم الباز رصيــد إجنازاته من خالل 
فوزه بفضية فئــة )Pro am limited(، فيما لم 
يحالف احلظ البطل العاملي عبدالرحمن العمر 

لتعرض دراجته لعطل فني.
من جانبه ذكر رئيس جلنة الدراجات املائية 
في النادي البحري حســني دشــتي أن النتائج 
التي حققهــا العبو املنتخب فــي اليوم الرابع 
من البطولة كبيرة وعاملية املستوى رغم قوة 
املنافسة، مضيفا في إطار النظام اجلديد لبطولة 
العالم فإن التفــاؤل كبير بقدرة املنتخب على 
استكمال مسلسل إجنازاته العاملية، حلصد أكبر 
عدد من امليداليات واأللقاب الدولية، شاكرا الهيئة 
العامة للرياضة على دعــم منتخب الدراجات 

املائية، وكذلك اجلهات الراعية.

كيلوغراما(. وحازت هاجري دشــتي املركز 
االول فــي فئــة 71 كيلوغرامــا، تلتها عذرب 
الفرج، في حني جاءت دالل الشطي في املركز 
الثالث، ونالت ابرار الفهد املركز االول )فئة 81 
كيلوغراما( ثم فاطمة البلوشي، واحتلت ايالف 

القطان املركز االول في فئة 87 كيلوغراما.
وعقب اختتام منافسات البطولة، أعرب 
رئيــس االحتاد طالل اجلســار عــن امله في 
ان يحقــق منتخــب الكويت النســائي لرفع 
االثقال نتائج ايجابية في االستحقاقات املقبلة، 
وابرزها بطولة تونس التي تنطلق الشــهر 

املقبل.

وحصة الفارس في الكارتنغ 
ساللوم، وراشد الرشدان في 
الديجيتال. وأتت فكرة تنظيم 
دورة ألعاب رياضة احملركات 
علــى غــرار دورة األلعــاب 
األوملبيــة، إميانــا من االحتاد 
الدولــي بــدوره فــي تطوير 
رياضة احملــركات في العالم، 
وتنظيم فعاليات من شــأنها 
أن تطور اللعبات واملتسابقني 
وتشــجع أجهزة الدولة على 
املشــاركة في صنع مستقبل 
بالعالــم  رياضــة احملــركات 
في الوقــت ذاته، مع االهتمام 
باحلضور اجلماهيري العاملي 
والنقــل اإلعالمــي املكثف من 
جميــع الــدول املشــاركة في 
الــدورة. كمــا تعتبــر الدورة 
فرصــة فريدة للســائقني من 
أجل املنافسة بفريق يحمل اسم 
بلدانهم والفوز بامليداليات كما 
يحدث في األلعــاب األوملبية 
من خالل مشــاركة مميزة من 
أبطال رياضات احملركات في 
العالم. كما متثل الدورة فرصة 
للقائمني على رياضة احملركات 
فــي كل دولة الختيــار أبطال 
ميثلون فريقهم الرســمي في 
هــذه األلعاب، علــى أن تكون 
املشاركة هي اخلطوة األولى 
علــى  املتســابقني  لتعــرف 
البطوالت العاملية وطبيعتها 

والتخطيط للمشاركة فيها.

العاملي. وتشتمل الدورة على 
6 رياضــات هي: جــي تي 3، 
وفورمــوال 4، وتورنــغ كار، 
ودريفتنغ، وكارتنغ ساللوم، 
والديجيتال، وتقام السباقات 
والتجارب على حلبة فالياونغا 
في شمال العاصمة اإليطالية 
)رومــا(. وميثــل الكويت في 
البطولة كل من: خالد املضف 
وزيد أشــكناني في فئة اجلي 
تي، وســالم النصــف في فئة 
التورينغ، وعلي مخصيد في 
الدرفتنغ، ومحمد النصف في 
الفورموال 4، ومرشــد املرشد 

بوخمسني: مشاركتنا جتسيد لتوجيهات سمو األمير باالستثمار في الشباب

أبطال الكويت في الدراجات املائية يواصلون حصد اإلجنازات العاملية

اجلسار يتوسط رباعات أول بطولة نسائية لرفع األثقال

 عماد بوخمسني في حديث ودي مع رئيس االحتاد الدولي للسيارات جان تود

السيارات والدراجات النارية 
حتظى باهتمام كبير لديهم«، 
وتابع: »لطاملا كان سمو األمير 
داعما لفئة الشباب خصوصا 
فــي هذه الرياضــة حيث قدم 
سموه هدية رائعة للشباب من 
خالل توجيهاته بتشييد مدينة 
الكويت لرياضة احملركات التي 
تضم أكبر احللبات في املنطقة، 
ونحن بدورنا نســعى للقيام 
بدورنــا واســتغالل عالقاتنا 
الدولية مع مسؤولي االحتاد 
الدولي لرياضة احملركات والتي 
أثمرت عن مشاركة الكويت في 

 انفانتينو أطلق من بيروت
مشروع »كرة القدم من أجل املدارس«

بيروت ـ ناجي شربل

مبــادرة كرويــة جديــدة للفيفــا خاصة 
بالناشئني أطلقها رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم جياني انفانتينو من العاصمة اللبنانية 
)بيروت( هي مشــروع »كــرة القدم من أجل 
املــدارس«، في حضور كوكبة من أســاطير 
كــرة القدم بينهم املــدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو والبرازيلي املوهوب كاكا والفرنسيان 
يوري دجوركاييف ومرسيل دوسايي. ويأتي 
املشروع الهادف إلى تطوير اللعبة الشعبية 
في املــدارس، في اطار تعاون بني االحتادين 
الدولي واللبناني ووزارة التربية والتعليم 
العالي اللبنانية التي ســتحتضن املشروع 
األول، حيث يتضمن املشروع تطوير قدرات 
الطالب املدرسي على الصعيد البدني واملهاري، 
وتعزيز املهارات احلياتية األساسية اخلمس 
لدى التالميذ وهي: االحترام، التعاون، ضبط 
االنفعال، حل املشكالت واتخاذ القرارات في 

جياني انفانتينو مع م.هاشم حيدر خالل احلدثالتوقيت املناسب.

عنتر وقبازرد يحرزان لقب »الكويت الدولية للتنس«
سجل جنما منتخب الكويت الوطني للتنس 
بدر عنتر وعيسى قبازرد إجنازا كبيرا بفوزهما 
باملركز األول وامليدالية الذهبية للزوجي في 
بطولة الكويت الدولية األولى لناشئي التنس.
وتغلــب الثنائي الكويتي علــى الثنائي 
البريطاني ديرين اكاروجلو وزميله البلجيكي 
مارتن كاتز مبجموعتني مقابل مجموعة واحدة 
فــي املباراة النهائية للبطولــة وبعد أن فاز 
عنتر وقبازرد باملجموعة األولى بنتيجة 2-6 
خسرا املجموعة الثانية 1-6 ثم جلأ الفريقان 
إلى املجموعة الثالثة الفاصلة التي حســمها 

عنتر وقبازرد ملصلحتهما بنتيجة 8-10.
وقال نائب رئيس االحتاد الكويتي للتنس 
عبدالصمد العريــان إن العبي الكويت قدما 
مستوى متميزا على صعيد البطولة، مضيفا 
أن هناك مواهب وطاقات شابة لديها إمكانات 

عالية وقد أظهر الشباب في املباراة النهائية 
إصرارا وعزمية للفوز.

وأضاف أن هذا الفوز يزيد رصيد كل من 
جنمي املنتخب الوطني بدر عنتر وعيســى 
قبازرد من نقاط التصنيف الدولي للناشئني، إذ 
يحصل كل منهما على ست نقاط في الزوجي 
فضال عن تسع نقاط حصل عليها بدر عنتر 
بوصوله إلى الدور قبل النهائي للفردي في 

البطولة.
ويعقــب هــذه البطولة بطولــة الكويت 
الدولية الثانية للناشئني التي تستمر حتى 

19 اجلاري مبشاركة العبني من 23 دولة.
وكان الالعبان قد حصال على املركز الثاني 
وامليدالية الفضية للزوجي في بطولة تركيا 
الدولية للناشئني التي أقيمت أواخر يوليو 

املاضي في مدينة أزمير التركية. عنتر وقبازرد عقب تتويجهما باملركز األول لبطولة الكويت الدولية للتنس

أزرق اليد يصل الدوحة الثالثاء
الدوحة - فريد عبدالباقي

تصــل بعثة منتخبنــا الوطني األول 
لكرة اليد إلى العاصمة القطرية الدوحة 
الثالثــاء املقبل اســتعدادا خلوض غمار 
التصفيــات اآلســيوية املؤهلة إلى دورة 
األلعاب األوملبية »طوكيو 2020«، والتي 
ستقام في الدوحة خالل الفترة من 17 إلى 
26 أكتوبر اجلاري، حيث يلعب »األزرق«، 
ضمن املجموعة الثانية التي تضم منتخبات 
)البحرين وكوريا اجلنوبية وإيران(، فيما 

يلعب منتخب قطر ضمن املجموعة األولى 
بجانب منتخبات )السعودية والهند وهونغ 
كونغ(، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة 
إلــى الدور نصف النهائي والذي يقام 24 
اجلــاري، حيث يلتقي فيه أول املجموعة 
األولى مع ثانــي املجموعة الثانية وأول 
املجموعــة الثانيــة مع ثانــي املجموعة 
األولــى على أن يتأهــل الفائزان خلوض 
املباراة النهائية في 26 أكتوبر على البطاقة 
املؤهلة إلى أوملبياد طوكيو، وستقيم بعثة 
»األزرق«، في فندق هوليداي فيال الدوحة.

خلوض غمار التصفيات اآلسيوية املؤهلة إلى األوملبياد


