
أش���اد رئ��ي��س ال��ن��ادي الكويتي 
للرماية دعيج العتيبي باإلجنازات 
املميزة التي حققها رم��اة وراميات 
املنتخب الوطني في منافسات بطولة 
ك��أس سمو أم��ي��ر ال��ك��وي��ت الدولية 
اخلامسة التي اختتمت أمس اإلثنني 
في إيطاليا وإحرازهم خمس ميداليات 

متنوعة.
وق�����ال ال��ع��ت��ي��ب��ي ف���ي ت��ص��ري��ح 
للصحفيني عقب ع��ودة وفد املنتخب 
إلى البالد اليوم الثالثاء إن النادي 
استعد جيدا لهذه البطولة املهمة 
التي حتمل اسم سمو األمير وشهدت 
مشاركة أكثر م��ن 400 رام م��ن 16 

دولة عربية وأجنبية.
وأوضح أن مشاركة رماة الكويت 
في البطولة وفي ضوء مشاركة عدد 

من أميز رم��اة العالم شكلت فرصة 
مهمة لهم لالستعداد لالستحقاقات 
املقبلة وف��ي مقدمتها دورة األلعاب 
األوملبية املقبلة امل��ق��رر إقامتها في 
طوكيو اليابانية 2020 مهديا هذا 
ال��ف��وز للقيادة السياسية و ألس��رة 

الرماية الكويتية والشعب الكويتي.
من جانبه قال الرامي عبد الرحمن 
الفيحان الفائز بجائزة املركز األول 
في مسابقة رماية )تراب( في تصريح 
مماثل إن املنافسات كانت قوية ال 
سيما في ال��دور النهائي مع الرماة 
اإليطاليني وهم من أبرز رماة العالم 
موضحا أن تركيزه وح��رص��ه على 
الفوز بهذه البطولة العزيزة على كل 

الكويتيني أدى لتتويجه.
ولفت الفيحان إل��ى أن ه��ذا الفوز 

سيكون دافعا له لتحقيق املزيد من 
االنتصارات في االستحقاقات املقبلة 
وأهمها أوملبياد طوكيو إذ تأهل لها 
مسبقا مثنيا على الدعم الكبير الذي 
يقدمه ن���ادي ال��رم��اي��ة لكل ال��رم��اة 
والراميات الكويتيني ما كان له أبلغ 

األثر في مواصلة اإلجنازات.
ب��دوره��ا أك��دت الرامية الكويتية 
إمي��ان الشماع احل��ائ��زة على املركز 
األول وامليدالية الذهبية في مسابقة 
رماية )سكيت( للسيدات إن ما حققته 
م��ن أرق����ام ف��ي م��ن��اف��س��ات البطولة 
يؤهلها لدخول النهائيات ببطوالت 
العالم مؤكدة أن طموحها في الفترة 
املقبلة هو الفوز في بطوالت دولية 

وعاملية والتأهل إلى األوملبياد املقبل.
وجاء احلصاد الكويتي أيضا عبر 

ال��رام��ي أحمد العفاسي ال��ذي حقق 
امل��رك��ز الثاني و امليدالية الفضية 
ف��ي مسابقة )دب���ل ت���راب( كما فاز 

الفريق امل��ك��ون م��ن ال��رام��ي��ات إمي��ان 
الشماع وفاطمة الزعابي و شيخة 
الرشيدي من نيل امليدالية البرونزية 

في منافسات الفرق ملسابقة رماية 
)سكيت( في حني فاز الرامي حسام 
ال��روم��ي بفئة ال��رم��اة املخضرمني.

وتقام البطولة سنويا مببادرة من 
سفارة الكويت بالتعاون مع االحتاد 

األوملبي االيطالي للرماية.
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العتيبي يتوسط رماة وراميات املنتخب الوطني

الكويت يطلب النيجيري إيزي من املصري

alwasat.com.kw

أنطونيو يعود للجهراء 
مساعدا للمدرب

أمتت إدارة الكرة في نادي اجلهراء الكويتي، تعاقدها مع البرازيلي 
أنطونيو جونيور، ليتولى مهمة مدرب مساعد الفريق األول لكرة القدم 

الدكتور محمد املشعان في املوسم املقبل.
ويعود أنطونيو الذي سبق ودافع من قبل عن ألوان أبناء القصر 
األحمر العًبا لعدة مواسم، قدم خاللها أداًء مميًزا كأحد أفضل احملترفني 

من خالل جتربته مع اجلهراء إلى جانب الصليبخات والشباب.
وميثل أنطونيو ال��ذي ميتلك خبرات عريضة كالعب بالدوري 
الكويتي إضافة مهمة جلهاز اجلهراء الفني الشاب الذي مت التعاقد 
معه من أجل العمل بجد للعودة سريًعا لدوري األضواء باملوسم املقبل 

بعد الهبوط لدوري الدرجة األولى على يد التضامن.
في سياق متصل، تواصل إدارة الكرة في اجلهراء حتركاتها لتدعيم 
صفوف الفريق س��واء بالعبني محليني أو محترفني وفًقا لسياسة 
اجلهاز الفني باالعتماد على العناصر الشابة. ومع إمتام التجديد مع 
أولسن وأرون إلى جانب دميبلي محترفي الفريق احلاليني، تبحث 
إدارة الكرة عن ثنائي محترف آخر لتدعيم الهجوم والوسط قبل 

انطالق فترة اإلعداد املقرر لها منتصف يوليو املقبل.

تلقى مجلس إدارة النادي املصري فاكسا رسميا من 
نادي الكويت الكويتي طلب فيه األخير استعارة أحد 

جنوم الفريق البورسعيدي، استعدادا للموسم املقبل.
ووق��ع اختيار الفنيني ف��ي ال��ن��ادي الكويتي على 
النيجيري إيزي إمييكا، إذ طلبوا ضمه ملدة موسم واحد 

مقابل 150 ألف دوالر.

لكن مسؤولي ال��ن��ادي املصري رفضوا العرض، 
بناء على رغبة املدير الفني إيهاب جالل، الذي يتمسك 

بالالعب، كونه أحد أهم عناصره األساسية.
وك��ان امل��ص��ري ق��د رف��ض عرضا آخ��ر قدمه ن��ادي 
مصر للمقاصة لضم إي��زي إمييكا، ليغلق النادي 
جميع األب��واب أمام رحيل النيجيري، في ظل حاجته 

جلهود ال��الع��ب، استعدادا ملنافسات املوسم املقبل، 
الذي سيشارك خالله الفريق في بطولة الكونفدرالية 

األفريقية.
ويسعى مسؤولو املصري للتعاقد مع الدولي الليبي 
مفتاح طقطق، الذي طالب إيهاب جالل بالتعاقد معه، ملا 

يتمتع به من إمكانيات فنية جيدة.
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»الرماية« يشيد بإجنازات املنتخب 
في بطولة سمو األمير بإيطاليا

أغيري يؤكد جاهزية الفراعنة لبطولة إفريقيا  تفاؤل هاللي مبجلس
أكد املدير الفني للمنتخب املصري  اإلدارة املنتخب

لكرة القدم )املكسيكي( خافيير أمس 
االرب��ع��اء ج��اه��زي��ة ال��ف��ري��ق خلوض 
بطولة ك��أس االمم االف��ري��ق��ي��ة التي 
تضم 24 منتخبا “للمرة االولى” 

وتستضيفها مصر للمرة اخلامسة.
وق���ال اغ��ي��ري ف��ي م��ؤمت��ر صحفي 
ان فريق ال��ذي ب��دأ االع���داد منذ أوائ��ل 
يونيو املاضي وصل الى مرحلة جيدة 
“للغاية” من التحضير الفني والبدني 
وامسى جاهزا متاما ملباراة االفتتاح 
أم��ام منتخب زميبابوي يوم اجلمعة 

املقبل.
واكد احترام املنتخب املنافس “الذي 
يتابعه منذ فترة ويعلم عنه الكثير” 
موضحا أن املباراة “مهمة” بالنسبة 
للمنتخب املصري باعتبارها “ضربة 

البداية” للبطولة املقامة في البالد.

ك��م��ا اك���د ال��س��ع��ي لتحقيق لقب 
البطولة االفريقية والفوز في مباراة 
االفتتاح في مواجهة زميبابوي وقال 
ان “من الطبيعي” أيضا أن تسعى كل 
املنتخبات االفريقية املشاركة للتأهل 

وكذلك اعالن التحدي.
وذك���ر اغ��ي��ري أن ه��دف��ه االس��اس��ي 
أو فرحة الشعب امل��ص��ري وان على 
املنتخب الوطني مسؤوليات كبيرة 
نحو حتقيق اللقب وأو الفوز للمرة 
الثامنة. واشار أغيري الى صعوبات 
واجهته أهمها ع��دم انتظام مسابقة 
الدوري املمتاز في مصر وعدم حصول 
الالعبني على راح���ة مناسبة وع��دم 
انتهاء ال��دوري قبل البطولة مما جعل 

الالعبني يعانون بدنيا.
ومن جانبه أكد قائد منتخب مصر 
الالعب أحمد احملمدي االستعداد التام 

للبطولة وضربة البداية امام زميبابوي 
مضيفا أن جميع الالعبني سيلعبون من 
اجل الفوز ووسط جماهيرهم. واعتبر 
احملمدي ان اجلماهير املصرية “لن 
تكون عامل ضغط سلبي على املنتخب 
ب��ل ستكون مصدر قوة” متمنيا أن 
تكون البداية “موفقة ورسالة قوية 

لباقي املنتخبات”.
وم���ن امل��ق��رر أن تنطلق النسخة 
ال�)32( من بطولة كأس األمم األفريقية 
2019 اجلمعة املقبل وتستمر حتى 
ال� 19 من يوليو املقبل مبشاركة 24 

فريقا موزعني على ست مجموعات.
وتضم البطولة االفريقية عددا من 
املنتخبات القوية واملرشحة حلصد 
لقب البطولة القارية مثل منتخبات 
م��ص��ر وت��ون��س وامل��غ��رب واجل��زائ��ر 

والكاميرون والسنغال .

استبشرت جماهير الهالل خيًرا 
بانتخاب رئيس النادي اجلديد فهد 
سعد بن نافل، ومجلس إدارت��ه الذي 
يضم ع��دًدا من األس��م��اء التي حتمل 
م��ؤه��الت علمية ب����ارزة، متحمسة 
خلدمة النادي فيها أصحاب خبرات 
إداري��ة في ن��ادي الهالل، ومتميزون 

في األعمال اخلاصة، وهم:
- الدكتور سلطان حسن بن سعيد 
)خبير االتصاالت واالستثمار بالهالل 

وعدد من الشركات(.
- سليمان بن ناصر الهتالن )خبير 
مصرفي واستشارات مالية بالهالل 

وعدد من الشركات اخلاصة(.
- سلمان ب��ن أح��م��د التويجري 

)خبير اقتصادي ومصرفي(.

- فيصل بن عبداحملسن الغشيان 
)مستشار في التخطيط املالي(.

- فهد بن عبدالله املفرج )إداري 
سابق بالهالل ومتخصص من الفيفا 

في اإلدارة الرياضية(.
 واكتسحت إدارة فهد ب��ن نافل، 
األص��وات في االقتراع، إذ صوت لها 
من املنتخبني ما نسبته %96 بعدد 
15061 مقابل 612 صوًتا لقائمة 
موسى املوسى، من مجموع 15672 

صوًتا، أي بفارق 14448 صوًتا.
وينتظر اجلمهور الهاللي الكثير 
من إدارة وصفت ب��إدارة “االستثمار 
واالقتصاد”، ويتردد أن هناك أسماء 
ستنضم لها مثل سامي اجلابر ونواف 

التمياط.


