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قمة مرتقبة بني العربي والكويت
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4 ذهبيات وفضية وبرونزيتني  الكويت حققت 

راميات الكويت تألقن في بطولة سمو األمير الثامنة للرماية

اختتمت أمس اخلميس منافسات بطولة 
سمو أمــيــر الــبــاد الشيخ صــبــاح االحمد 
اجلابر الصباح الدولية الثامنة للرماية 
وذلك بعد منافسات قوية ومشاركة واسعة 
من قبل اكثر من 420 راٍم ورامية ممثلني 
ـــة، ســـواء فــي منافسات رماية  لــــ42 دول
الرصاص او اخلرطوش احتضنها مجمع 
مــيــاديــن الشيخ صــبــاح االحــمــد االوملــبــي 

للرماية.
وجنح رماة وراميات الكويت كعادتهم 
فــي حتقيق االرقــــام املــمــيــزة فــي مختلف 
املسابقات التي شاركوا فيها في الرصاص 
واخلــرطــوش حيث جنــح طــال الطرقي 
في حصد ذهبية التراب بينما حصد خالد 
املضف برونزية املسابقة نفسها، اضافة الى 
فضية وبرونزية املسدس 50 متر وحققها 

حمد النمشان وسعد العجمي على التوالي. 
ـــــازت الـــكـــويـــت بــــصــــدارة اســلــحــة  ف
ــرة بــرصــيــد 4 ذهــبــيــات  ــائ ــط االطـــبـــاق ال
وفضية وبرونزيتني امام ايطاليا )فضية 
وبرونزية( والسعودية وقطر )فضية( 
وكازاخستان )برونزية(، وأنهت صربيا 
منافسات ضغط الهواء في الصدارة برصيد 

4 ذهبيات وفضيتني.

حــلــت عــمــان ثــانــيــة بــذهــبــيــة وفضية 
وبــرونــزيــة والــســعــوديــة ثالثة بذهبية، 
وتلتهما الكويت وكــازاخــســتــان )فضية 
وبرونزية( وارمينيا )فضية( وبلغاريا 

والبحرين ومصر )برونزية(.
ــي مجموع  ــك تــفــوقــت الــكــويــت ف ــذل وب
الترتيب العام للبطولة )الساحني( برصيد 
4 ذهبيات وفضيتني و٣ برونزيات، متقدمة 
على صربيا )4 ذهبيات وفضيتني( وعمان 
)ذهبية وفضية وبرونزية( والسعودية 
)ذهبية وفضية( وكازاخستان )فضية 
وبرونزيتني( وايطاليا )فضية وبرونزية( 
وارمينيا )فضية( وبلغاريا والبحرين 

ومصر )برونزية(.
العصيمي يثّمن الدعم السامي

وثمن األمــني العام لاحتادين الكويتي 
والعربي للرماية عبيد العصيمي الدعم 
الامحدود الــذي يقدمه سمو أمير الباد 
املفدى الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
للرماية الكويتية، وكذلك للبطوالت التي 
تستضيفها الــكــويــت، حــيــث يلعب هــذا 
ــازات  ــم في االجن ــرز وااله ــدور األب الدعم ال

والنجاحات التي تتحقق تباعا.

ــه العصيمي جزيل الشكر نيابة  ووج
عن رئيس واعضاء مجلس إدارة االحتاد 
الكويتي إلى سمو االمير وسمو ولي عهده 
األمني على دعمهما للرماية التي رفعت علم 

الكويت عاليا خفاقا في جميع احملافل.
وشدد العصيمي على جناح بطولة سمو 
األمير في نسختها الثامنة تنظيميا وفنيا، 
مؤكدا ان إشادة الدول املشاركة بالبطولة 
بهذه النجاحات يضاعف مــن مسؤولية 
االحتــاد الكويتي في البطوالت التي سيتم 
تنظيمها الحقا، ال سيما ان العديد من الدول 
حترص على املشاركة بهذه البطوالت من 

أجل توفير االحتكاك لرماتها ورامياتها.
وأشـــــاد الــعــصــيــمــي مبـــا حــقــقــه رمـــاة 
ــات الــكــويــت فــي النسخة الثامنة  ــي ورام
لبطولة سمو امــيــر الــكــويــت، األمـــر الــذي 
يؤكد ان اللعبة تواصل سيرها في الطريق 
الصحيح والسليم، ومن ثم حتقيق املزيد من 
االجنازات في اوملبياد طوكيو 2020 وذلك 
بعد تأهل عدد كبير من الرماة والراميات كما 

ان هناك من سيتأهلون في بطوالت مقبلة.
كما توجه بالشكر إلى هيئات ووزارات 
الــدولــة املعنية، وكــذلــك اللجان العاملة 
ملساهمتهم فــي حتقيق الــنــجــاح املــأمــول 

تنظيميا، مــؤكــدا ان تضافر اجلــهــود في 
التنظيم كان له مــردود ايجابي في إشادة 

الدول املشاركة وجميع وسائل اإلعام. 
بوطيبان: جناح مستمر 

كما أكد أمني صندوق االحتــاد الكويتي 
للرماية عيسى بوطيبان أن بطولة سمو 
األمير حققت النجاح املأمول تنظيميا وفنيا، 
وذلــك على غــرار البطوالت السابقة التي 
اقيمت على مجمع ميادين الشيخ صباح 

األحمد اجلابر الصباح.
ـــال بــوطــيــبــان: “االحتاد الكويتي  وق
للرماية يبحث بشكل دائـــم عــن حتقيق 
النجاح تلو األخر، إلى جانب صقل خبرات 
الــرمــاة والــرامــيــات الكويتيني مــن خال 
تنظيم كبرى البطوالت التي حتظى باحترام 
وإشادة الدول املشاركة، األمر الذي كان له 
أكبر األثــر في حتقيق امليداليات األوملبية 

والعاملية.
وشدد بوطيبان على أن جميع االجنازات 
التي حتققت جــاءت بدعم غير محدود من 
سمو أمير الباد وسمو ولــي عهده األمني 
للرماية، ثم بتخطيط مجلس إدارة االحتاد، 
وجهود الرماة والراميات الذين  أظهورا 

مواهب ومهارات فائقة في رياضة األجداد.
واخــتــتــم بــوطــيــبــان تصريحه معربا 
عن امنيته بان تواصل الرماية الكويتية 
اجنازاتها، وان تواصل الكويت استضافتها 
للبطوالت، وذلك في ظل الرعاية السامية 

لسمو امير الباد.
ابفيل: مستوى عال تنظيميا وفنيا

ـــرب مـــدرب املنتخب االندونيسي  واع
للشباب فــي اسلحة ضغط الــهــواء غلني 
كليفتون ابفيل عن سعادته باملشاركة في 
بطولة كبيرة ذات سمعة عطرة وباخلبرة 
التي اكتسبها العبه الصاعد كاديك ريكو 
ديناثا وزميلته ليلي تيرثاجايا في منافسات 

املسدس، وسط ابطال عالم.
ــوة الــتــي تلقتها  ــدع ـــال ابــفــيــل ان ال وق
ــاد الكويتي للرماية  اندونيسيا من االحت
من اجل املشاركة، امر اثلج الصدور ولقي 
تقديرا كبيرا. واكــد انها املــرة االولــى التي 
يشارك فيها في البطولة، والثانية التي 
يــزور من خالها الكويت، حيث نافس في 

البطولة اآلسيوية عام 200٧.
وشــدد على انه رغم عدم حتقيق العباه 
اي ميدالية، اال انهما اكتسبا خبرة كبيرة 

وحسنا ارقامهما الشخصية. واشاد ابفيل 
ــاد الكويتي  باخلدمات التي يقدمها االحت
للرماية والتي انقذت العباه في اللحظات 
االخيرة، بعد ان اخرت اجراءات الترانزيت 
ــدى الــبــاد، في تسلمهما ساحهما  في اح
للمشاركة في البطولة، مضيفا “بادرنا الى 
طلب ساح لهما من قبل مراقبة التجهيزات 
التابعة لاحتاد الكويتي واملشرفة على 

البطولة، وهذا امر رائع”.
وافاد “رغم ان العبي لم يعتادا في بداية 
االمــر على الساح”، اال ان االمــر اضحى 
رائعا فيما بعد، ونشكر الكويت على هذه 
اخلدمة والدعوة والفرصة الكبيرة القامة 
معسكر تــدريــبــي يصب فــي اطـــار اعــداد 
العبني واعدين للوصول الى دورة االلعاب 

االوملبية”.
ونوه بالتنظيم العالي املستوى للبطولة 
والتسهيات وشــدة املنافسة، مشيدا في 
الوقت ذاته بالفترة الذهبية التي تولى من 
خالها الشيخ سلمان احلمود قيادة االحتاد 
اآلسيوي للرماية واسهم في تطور اللعبة 
قاريا وفي ان يلمع ابطالها على الصعيدين 
العاملي واالوملبي في نهضة ال تزال نتائجها 

تصدح حتى اليوم.

تنطلق اليوم اجلمعة، منافسات اجلولة الـ 13 
من عمر دوري فيفا املمتاز لكرة القدم، عبر إقامة 

3 مواجهات.
ويستضيف اجلــهــراء، نظيره الساملية على 
ملعب مــبــارك العيار بالقصر األحــمــر، ويشد 
الفحيحيل، الرحال إلى العديلية ملاقاة كاظمة، 

ــام، فيما يواجه  ــس على اســتــاد الــصــداقــة وال
التضامن، نظيره القادسية على ملعبه.

ويسعى أبناء القصر األحمر إلى فوزهم األول 
هذا املوسم في البطولة، أما الساملية الوصيف 

الذي يتطلع لتجاوز مشاكل العبيه.
كما يظهر صراع الصدارة والهروب من القاع 

بني التضامن )10 نقاط( والقادسية صاحب 
املركز الثالث برصيد 23 نقطة. ويلعب الهروب 
من دائرة الهبوط، الدور األهم في مواجهة النصر 
والشباب، حيث أن الفوز سيمنح العنابي أفضلية 
كبيرة للتواجد في املنطقة الدافئة، أما اخلسارة 

تضعه بني املهددين بالهبوط.
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