
ارت��ف��ع��ت ح��ص��ي��ل��ة منتخبنا 
الوطني الى ست ميداليات ذهبية 
بحصول الثالثي حمد النمشان 
واميان الشماع وعبدالله الطرقي 
الرشيدي على ثالث ذهبيات خالل 
منافسات االم���س، ضمن بطولة 
صاحب السمو امير البالد حفظه 
الله ورعاه، في نسختها السابعة 
التي سيسدل عليها الستار في 

مجمع امليادين اليوم.
وت��وج حمد النمشان بذهبية 
م��س��دس 10 ام��ت��ار ض��غ��ط ه��واء 
مبجموع 237 نقطة متفوقا على 
العماني اسماعيل العربي الذي 
جمع نفس الرصيد م��ن النقاط، 
بينما حل التونسي عالء العثماني 

ثالثا مبجموع 212 نقطة.
وتوجت اميان الشماع بذهبية 
م��س��اب��ق��ة ال��س��ك��ي��ت ل��ل��س��ي��دات 
محققة 56 نقطة متقدمة على 
الكازاخستانية اوليغا بانارينا 
التي حصلت على امليدالية الفضية 
ب53 نقطة، فيما ج��اءت الرامية 
ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة م���رمي ح��س��ان��ي في 
املركز الثالث وحصدت امليدالية 
ال��ب��رون��زي��ة مب��ج��م��وع ن��ق��اط 42 

نقطة.
ب���دوره، ت��وج ال��رام��ي عبد الله 
الرشيدي بذهبية السكيت للرجال، 
فيما ذهبت الفضية الى زميله عبد 
الرحمن الفيحان، وحقق اإليطالي 
جياني تازا املركز الثالث وامليدالية 

البرونزية مبجموع 44 نقطة.
وتأهل الرشيدي والفيحان إلى 
جولة ف��ض التعادل لتساويهما 

مبجموع 56 نقطة. 
وب��ذل��ك ي��ص��ل رص��ي��د ال��رم��اة 
الكويتيني في البطولة ال��ى ست 
ميداليات ذهبية ب��االض��اف��ة الى 
فضيتني، وتختتم املنافسات باقامة 
نهائي دبل تراب في متام احلادية 
ظهر اليوم، الذي سيشهد مشاركة 

نخبة من ابطال اسيا والعالم.

العصيمي: منافسات قوية
أكد أمني عام االحتادين الكويتي 
وال��ع��رب��ي، م��دي��ر البطولة عبيد 
العصيمي ب��أن النسخة احلالية 
التي يشارك بها نخبة من أبطال 
الرماية شهدت منافسات قوية، 

وأث��ب��ت امل��ش��ارك��ون جاهزيتهم 
للمنافسة ع��ل��ى امل��راك��ز األول���ى 
لكافة مسابقات البطولة التي تقام 
برعاية حضرة صاحب السمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد.
وب���ني ب���أن م��س��اب��ق��ة امل��س��دس 
ض��غ��ط ه���واء 10 م��ت��ر س��ي��دات، 
شهدت منافسة قوية بني الالعبة 
التونسية الفه شيرني التي حققت 
امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة، م��ع البطلة 
البلغارية ماريا غروزديفا التي 
جنحت في الفوز باملركز الثاني، 
كما متكنت البحرينية موزة علي 
م��ن ال��ف��وز بامليدالية البرونزية 

والصعود الى منصة التتويج.
وأوضح العصيمي بأن اجلميع 
في نادي الرماية يعمل كخلية نحل 
منذ فترة من أجل التجهيز للبطولة 
التي إس��م غالي على اجلميع هو 
سمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
وإظ���ه���ار ال��ب��ط��ول��ة ب��امل��س��ت��وى 
امل���ط���ل���وب، ومت���ن���ى ال��ت��وف��ي��ق 
للمشاركني في بقية املنافسات التي 

تختتم اليوم.

بو طيبان: أفضل صورة 
أعرب امني الصندوق في نادي 
ال��رم��اي��ة عيسى ب��و ط��ي��ب��ان عن 

سعادته باملستوى العام لبطولة 
صاحب السمو السابعة للرماية 

والتي تختتم منافساتها اليوم.
وقال بوطيبان بان التنظيم جاء 
على مستوى احلدث بالفعل حيث 
خرجت البطولة بافضل صورة 
ممكنة م��ن الناحية التنظيمية 
والفنية واالداري���ة وهو ما عملنا 
عليه جميعا قبل انطالق البطولة 
كونها حتمل اسم صاحب السمو 
وه��و م��ا يضعنا ام���ام مسؤولية 

كبيرة.
 واش�����ار ال���ى ان ف���وز ال��رم��ا 
والراميات الكويتيات بالعديد من 
امليداليات يعكس التطور الكبير 
في الرماية الكويتية والدور الكبير 
ال��ذي يقوم به مجلس االدارة في 
سبيل االرتقاء باملستوى خاصة 
وان الرماية بالكويت اصبحت ذات 

سمعة دولية وعاملية.

شوشان يشيد بالرماية الكويتية
أش��اد رئيس ال��وف��د التونسي 
املشارك في منافسات بطولة االمير 
الدولية السابعة للرماية سمير 
ش��وش��ان بجهود القائمني على 
إدارة ن��ادي الرماية الكويتي في 
تنظيم البطولة التي يسدل الستار 

عن منافساتها اليوم على مجمع 
م��ي��ادي��ن ال��ش��ي��خ ص��ب��اح االح��م��د 

األوملبي.
وب����ني ش���وش���ان ب����أن رئ��ي��س 
اإلحتادين الكويتي والعربي دعيج 
العتيبي وأم��ني السر العام عبيد 
العصيمي وباقي أعضاء مجلس 
إدارة نادي الرماية الكويتي جنحوا 
كالعادة في توفير كافة سبل الدعم 
للمشاركة في البطوالت التي تقام 

على أرض الكويت.
وهنأ الرامية التونسية الفه 
ش��ي��رن��ي ل��ن��ج��اح��ه��ا ف���ي ال��ف��وز 
بامليدالية الذهبية ملسابقة املسدس 
ضغط الهواء 10 متر سيدات وسط 
منافسة قوية، وسط منافسة قوية 
م��ن البلغارية م��اري��ا غروزديفا 
التي حلت في املركز الثاني محققة 
امليدالية الفضية، باإلضافة إلى 
املتسابقة البحرينية م��وزة علي 

التي حصدت امليدالية البرونزية.

النمشان سعيد باول ميدالية 
ق���ال ال���رام���ي ال��ك��وي��ت��ي حمد 
النمشان املتوج بذهبية 10امتار 
م��س��دس ض��غ��ط ه���وائ���ي رج���ال 
ب��أن االس��ت��م��رار على نفس االداء 
والتركيز كان سببا في احلصول 

على امليدالية الذهبية.
واض���اف ب��ان املنافسة كانت 
صعبة للغاية في ظل رغبة العديد 
م��ن ال��رم��اة ف��ي التتويج وه��و ما 
زاد من حجم االث��ارة والندية بني 

اجلميع من البداية وحتى النهاية.

وتابع بان التأخر في الترتيب 
بالبداية لم يشكل له اي نوع من 
انواع االحباط ولكن على العكس 
كان دافعا للفوز مضيفا بان البداية 
كانت سهلة بالنسبة له ولكن مع 
الدخول اكثر في التنافس تغيرت 

االوضاع في الترتيب وميكن القول 
بان الترتيب اختلف اكثر من مرة 
وهو ما يثبت مستوى الرماة املميز.
وث��م��ن ال��ن��م��ش��ان دور رئيس 
واع���ض���اء م��ج��ل��س ادارة احت��اد 
الرماية على جهودهم الكبيرة من 

اجل وصول الرماة الكويتيني الى 
مستوى مميز وتوفير كافة سبل 
النجاح وتذليل العقبات من امام 

الرماة واملدربني.
م��ن ج��ه��ت��ه ق����ال ال���رام���ي 
العماني املتوج بامليدالية الفضية 
في مسابقة مسدس ضغط هواء 
10امتار بانه كان يأمل احلصول 
على الذهبية خ��اص��ة وان���ه كان 
متقدما السباق من البداية للنهاية 
ولكن في اخر املنافسات لم ينجح 
في احلفاظ على املركز االول لبعض 
االمور مثل الضغوط النفسي التي 

اثرت عليه بشكل سلبي.
وتابع ب��ان السنوات االخيرة 
شهدت الرماية العمانية تطورا 
كبيرا بعد ان ركزت جلنة الرماية 
الكويتية على ابرز الرماة ومنحتهم 
معسكرات ومدربني مميزين كان 
لهم دور قبل ف��ي املستوى ال��ذي 

وصلنا اليه 
واختتم بان الظهور العماني 
ف��ي بطولة ص��اح��ب السمو جاء 
مميزا متوقعا ان تشهد الفترة 
امل��ق��ب��ل��ة م��زي��دا م��ن ال��ن��ج��اح��ات 
ومتعهدا بان تكون النسخة املقبلة 
للبطولة افضل بالنسبة للرماية 

العمانية.

صاحب امليدالية الذهبية حمد النمشان
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حصد فريق األهلي، فوزا سهال على حساب مضيفه طالئع 
اجليش، بهدفني دون رد، مساء الثالثاء، في ختام اجلولة ال� 

18 من عمر الدوري املصري.
واكتفى العبو األهلي، بتسجيل هدفني فقط عن طريق ميدو 
جابر وعمرو السولية، في الدقيقتني 38 و78، في ظل عدة 
فرص ضائعة من األحمر، واستسالم واضح في أداء الطالئع.

واعتلى األهلي، صدارة الدوري املصري برصيد 42 نقطة، 
بفارق نقطة وحيدة عن اإلسماعيلي، بينما جتمد رصيد 

الطالئع عند 25 نقطة في املركز الثامن.
امل��ب��اراة كانت سهلة لألهلي ب���أداء هزيل م��ن الطالئع، 
وسيطر األحمر على وسط امللعب، بتحركات ثنائي االرتكاز، 

عمرو السولية وهشام محمد.
حاول املغربي وليد أزارو، تبادل الكرة وصناعة اخلطورة 
على مرمى الطالئع، واستفاق أصحاب األرض، هجوميا بعد 
م��رور 25 دقيقة، وحتديدا مع انطالقة جابونية من العب 
الوسط فرانك ستيفن، ك��ادت تهدد مرمى محمد الشناوي، 

حارس األهلي، لوال تألق املدافع أمين أشرف.
وفي الدقيقة 33، أضاع عبد الله السعيد، فرصة خطيرة 
لألهلي، بعد فاصل من التمريرات السريعة بني أزارو وميدو 

جابر، لتصل للسعيد، ليطيح بالكرة فوق العارضة بغرابة.
وجنح ميدو جابر في التسجيل وإحراز هدف التقدم، من 
ضربة رأس مستغال متريرة عرضية متقنة من باسم علي، في 

الدقيقة 38 من عمر اللقاء.
استمرت احملاوالت األهالوية بعد هدف التقدم مليدو جابر، 
لكن دف��اع الطالئع أبعد اخلطورة في كرة عرضية لينتهي 

الشوط األول بتقدم أهالوي.
وح��اول حلمي ط��والن، املدير الفني للطالئع، تنشيط 
الهجوم في بداية الشوط الثاني، بنزول عمرو عبد الفتاح، 

بدال من محمد أشرف عبد القادر.
تقدم الطالئع هجوميا في الدقائق األول��ى من الشوط 
الثاني، مع محاولة بالرأس من صالح أمني، قبل أن يرد األهلي 

بفرصة محققة، عن طريق ميدو جابر.
ونال هشام محمد، العب وسط األهلي، البطاقة الصفراء، 
بينما استمرت محاوالت الفريق األحمر، مع تسديدة ماكرة 
من عبد الله السعيد، أبعدها احلارس بسام، ثم تسديدة من 

أزارو فوق العارضة.
وأج��رى الطالئع، تغييره الثاني بنزول الصاعد علي 
الذاهدي، على حساب اجلابوني فرانك ستيفن، في الدقيقة 
61، أما األهلي، دفع بإسالم محارب بدال من جونيور أجاي، 

البعيد عن مستواه، في الدقيقة 66.
وسجل األهلي هدفه الثاني في الدقيقة 78، عن طريق عمرو 

السولية، من متريرة عرضية عن طريق عبد الله السعيد.
وأش��رك األه��ل��ي، ثاني تغييراته بعد م��رور 80 دقيقة، 
بنزول املهاجم مروان محسن على حساب وليد أزارو، ثم ألقى 
األحمر، بآخر أوراقه بنزول كرمي نيدفيد، على حساب ميدو 

جابر في الدقيقة 84.
ونال وائل فراج، مهاجم الطالئع إنذارا للخشونة، وأبعد 
باسم علي، فرصة خطيرة من كرة عرضية لألهلي، وأنقذ 
احلارس بسام، هدفا من ضربة رأس ملروان، لينتهي اللقاء 

بفوز أهالوي مستحق.

األهلي يتصدر الدوري املصري بثنائية في طالئع اجليش

لقطة من مباراة االهلي واجليش

الظفيري يعرض إصابته 
على طبيب أملاني

غادر العب القادسية أحمد الظفيري إلى أملانيا لعرض إصابته 
على طبيب هناك، حيث يعاني آالما في الظهر تصاحبه منذ فترة 

طويلة.
وشارك الظفيري ضمن صفوف األزرق في مباريات خليجي 
23، التي أقيمت مؤخرا في الكويت، وقدم مستويات الفتة السيما 
في مباراة اإلم��ارات. وقال اجلهاز اإلداري للقادسية إن اجلهاز 
الطبي فضل عرض الالعب على طبيب في أملانيا، بعد شكواه 
املتكررة من إصابة في عضالت الظهر، ليتسنى لالعب استكمال 

مشواره مع األصفر في املوسم احلالي.
وتضم قائمة املصابني في القادسية رشيد سوماليا، وفيصل 
سعيد، وسعود املجمد، فيما عاد مؤخرا عبد العزيز املشعان، 
لكن تبقى مشاركته في املباريات قرار اجلهاز الفني. من جهة 
أخرى يختتم القادسية تدريباته، استعدادا ملواجهة الساحل في 
ختام مواجهات الدور التمهيدي ملنافسات كأس ولي العهد، حيث 

يسعى األصفر لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير.

العربي يضم العماني 
سعيد الدوربني

ظفر العربي، بصفقة الالعب الُعماني فهمي سعيد 
الدوربني، بعد صراع شرس مع أندية سعودية.

وأعلن املوقع الرسمي للعربي، على لسان املنسق 
اإلعالمي مشعل العبكل، وصول الالعب، لالنضمام إلى 

صفوف األخضر.
وك��ان العربي، قد أعلن منذ س��اع��ات، تعاقده مع 
البرازيلي ليوناردو باسوس، ومن قبله، مت اإلعالن عن 

صفقة مهند األنصاري، قائد فريق اليرموك السابق.
وس��م��ح االحت����ادان ال��دول��ي وال��ك��وي��ت��ي، للعربي 
بتسجيل العبني جدد، على الرغم من العقوبة املفروضة 

على النادي.
ول��ف��ت ال��دورب��ني ال��ُع��م��ان��ي، أن��ظ��ار اجلماهير في 
ال��ك��وي��ت، م��ن خ��الل مشاركاته األخ��ي��رة م��ع األحمر 

الُعماني في خليجي 23.

الكويت يضم مهاجم الوحدات األردني بهاء فيصل
يتأهب بهاء فيصل أبو سيف، مهاجم املنتخب 
األردن��ي األول واألوملبي، وفريق الوحدات، إلى 
خوض أول جتربة احترافية في مسيرته الكروية 
مع الكويت الكويتي، محققا أحالم كانت تراوده 

منذ الصغر.
ويستحق ب��ه��اء فيصل خ��وض أول جتربة 
احترافية رغ��م صغر سنه، ذل��ك أن��ه شق طريقه 
بثقة، بفضل صبره، واجتهاده في تطوير موهبته، 

ليضع قدما في عالم النجومية.
ويعتبر بهاء، جوهرة ثمينة ستتألأل أكثر في 
الكويت، فهو مهاجم فذ في زمن يفتقر للمواهب 

اجليدة بهذا املركز.
ويتوجه بهاء فيصل في اليومني املقبلني إلى 
الكويت لاللتحاق بفريقه اجلديد، ال��ذي يقوده 
األردن��ي عبدالله أبوزمع، بحثا عن وضع بصمة 

جديدة في مسيرته الكروية.
ويعتبر بهاء مكسبا لفريق الكويت، فهو العب 
ال ي��زال في باكورة عطائه )23 عاما(، ويتمتع 

مبواصفات املهاجم الشامل، البنية اجلسدية 
القوية، املهارة، والتسديد املتقن، السرعة، واتخاذ 

املواقف النموذجية لتسجيل األهداف.
وسيفتقد بهاء فيصل باحترافه، فرصة مهمة 
للمنافسة على لقب هداف األردني الذي يتصدره 
مع نهاية مرحلة الذهاب برفقة الفلسطيني محمود 
وادي ولكل منهما 8 أه��داف، إال أن الالعب فضل 

االحتراف.
وحقق بهاء فيصل أمنياته سريعا بفضل عشقه 
لكرة القدم، حيث استطاع الالعب أن يطّور من 
إمكاناته سريعا، ليصبح مع مضي الوقت املهاجم 

األول باملنتخبات الوطنية وفريق الوحدات.
ويعتبر أبوزمع املدير الفني احلالي للكويت 
الكويتي، أول من آمن مبوهبة بهاء فيصل، حيث 
استدعاه للفريق األول حينما كان مدربا للوحدات 
ليمنحه الثقة، وي��زج ب��ه ف��ي بعض املباريات 
كأصغر العبي الفريق سنا، فاستثمر الالعب 
الفرصة، وأثبت احلضور، فحجز مع مضي الوقت 

لنفسه مكانا في التشكيلة الرئيسة لألخضر.
وكل العب يطمح لالحتراف، واحتراف بهاء 
لم يأت من ف��راغ، فهو يدرك بأن فريقه الوحدات 
بحاجة ماسة خلدماته، لكن الفريق قام مؤخرا 
بالتعاقد مع املهاجم محمود زعترة، وبالتالي مت 

تعويض غيابه، فأصبح توقيت االحتراف مناسبا.
كما أن بهاء العب في بداية املشوار ويطمح حال 
كحال أي العب لتأمني مستقبله حيث سيتقاضى 
70 أل��ف دوالر، ورمب��ا أكثر بقليل من الكويت 
الكويتي مقابل اللعب لنحو أربعة شهور، وهو 

مبلغ يعتبر مغريا لالعب شاب.
وال يخفى على أحد بأن بهاء فيصل كان يتقاضى 
راتبا متواضعا في ال��وح��دات، بل إن راتبه كان 
األقل مقارنة مع زمالئه رغم متيزه، ويومها شعر 
بهاء بالظلم جراء تواضع راتبه، وغاب عن بعض 
التدريبات أمال بتحسني راتبه، وفعال مت رفع ذلك 
ولكن ليس باحلجم الذي كان يطمح له الالعب، 

ومبا يتوافق مع ما يقدمه للفريق.
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إسدال الستار اليوم على بطولة سمو األمير للرماية بنهائي دبل تراب وسط نخبة من أبطال آسيا والعالم

النمشان يقتنص الذهبية الرابعة للكويت


