
أكد دعيج العتيبي، رئيس االحتادين العربي 
والكويتي للرماية، ان التفوق الكويتي املميز في 
البطولة اآلسيوية الثامنة، والتي أقيمت مؤخرا 
في الكويت، وشهدت احتالل رماة الكويت صدارة 
نتائج السكيت والتراب والدبل تراب، دليل على 

استمرار جناحات رياضة الرماية.
وق��ال العتيبي إن ابطال الكويت أثبتوا أنهم 
في طليعة رماة وراميات آسيا في رماية الشوزن 
ومن األبرز عامليا، وذلك على الرغم من املنافسة 
الكبيرة من الصني التي قاسمتهم صدارة جدول 
ميداليات العمومي برصيد 3 ميداليات ذهبية 

لكل منهما.
وأش��اد العتيبي باملستوى والنتائج الالفتة 
لناشئي وناشئات الكويت في منافسات عمومي 
اخلرطوش، وهو ما يؤكد أن املستقبل سيكون 
زاه��را أمام الكويت وأن انشطة مدرسة الرمايه 

تؤتي ثمارها.
يذكر أن منتخب الكويت للسكيت والتراب 
للرجال، حصدا ذهبيتي الفرق، وتألف األول من 
منصور الرشيدي وعبدالله الطرقي وسعود 
حبيب والثاني من عبد الرحمن الفيحان وخالد 

املضف وطالل الرشيدي.
كما ن��ال سعد املطيري ذهبية ال��دب��ل ت��راب 

وزميله أحمد العفاسي الفضية.
وأحرزت سارة احلوال فضية السكيت للفردي 
ومنتخب الدبل ت��راب املكون من سعد املطيري 
وأحمد العفاسي وج��راح الشويعر فضية الدبل 

تراب للفرق أيضا.
 ونال منتخب السكيت للسيدات برونزية الفرق 

وتألف من سارة وشهد احلوال وسمية اجلهيل.
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العتيبي: رماة الكويت أثبتوا ريادتهم

رئيس االحتادين العربي والكويتي للرماية م. دعيج العتيبي

إحصائية سلبية تدق ناقوس اخلطر الحتاد جدة
يتذيل احتاد جدة ترتيب ال��دوري السعودي 
للمحترفني، بنقطتني فقط، من تعادلني و7 هزائم، 

ليؤكد مروره بفترة غير طبيعية في تاريخه.
وقد تلقى االحتاد 21 هدفا في شباكه، كأضعف 

خط دفاع في الدوري، هذا املوسم.
ك��م��ا ب���ات ث��ام��ن ف��ري��ق ف��ي ت��اري��خ دوري 
احملترفني، يستقبل 21 هدفا أو أكثر، خالل أول 

9 جوالت، وهناك 3 أندية فقط منهم، استطاعت 
تفادي الهبوط في نهاية املوسم.

فكانت البداية مع النهضة، في موسم 2013-
2014، باستقبال 28 هدفا بعد م��رور تسع 

جوالت، وهبط الفريق لدوري الدرجة األولى.
وت��اله ال��رائ��د ب�23 هدفا ف��ي شباكه، خالل 
موسم 2017-2018، وحل حينها باملركز الثالث 

عشر، وخاض امللحق اخلاص بالبقاء، وجنح في 
الفوز أم��ام الكوكب، مبجموع مباراتي الذهاب 

واإلياب، ليستمر بدوري األضواء. 
كما تلقى الوحدة 21 هدفا، بعد 9 جوالت من 
موسمي 2012-2013 و2016-2017، وهبط 

لدوري الدرجة األولى.
ومن جانبه، استقبل اخلليج 22 هدفا في نفس 

الفترة، م��ن موسم 2016-2017، وهبط في 
النهاية أيًضا.

وتلقى التعاون في 2011-2012، والشعلة 
في 2012-2013، 22 هدًفا لكل منهما، بعد 
مرور 9 جوالت، لكنهما جنحا في تفادي الهبوط، 
بعدما احتل األول املركز ال�12، وجاء األخير في 

املركز التاسع، بنهاية املوسم.

االحتاد اإلماراتي يوقف 
التعامل مع »برزنتيشن«

أصدر احتاد الكرة اإلماراتي، أمس الثالثاء، بيانا صحفيا حول إلغاء 
مباراة منتخبي اإلمارات ومصر الودية، والتي كانت مقررة في أبو ظبي 

يوم 20 نوفمبر احلالي.
وأبدى االحتاد استياءه من القرار وأوضح أنه بدأ على الفور البحث عن 

منافس بديل.
وقال االحتاد اإلماراتي في بيان مبوقعه على االنترنت »يبدي احتاد 
اإلمارات لكرة القدم استياءه الشديد من التعامل غير االحترافي من شركة 
برزنتيشن سبورت )الراعية لالحتاد املصري( خاصة بعد اتفاق الطرفني 
على كافة األمور املتعلقة باملباراة، وإدراجها ضمن أجندة املباريات الدولية 

الودية في االحتاد الدولي«.
وأض��اف »وعليه قرر احت��اد اإلم��ارات لكرة القدم، وقف التعامل مع 

)الشركة الراعية( مستقبال«.
وتابع »كما يبدي احتاد اإلمارات لكرة القدم، استغرابه من التصريحات 
التي أدلى بها بعض مسؤولي املنتخب املصري، وتداولتها وسائل االعالم 

املختلفة، حول إلغاء أو تأجيل املباراة، قبل مخاطبتنا بشكل رسمي«.
وب��رر االحت���اد امل��ص��ري طلب التأجيل »ب��ارت��ب��اط ع��دد م��ن الالعبني 
احملترفني )في أندية خارج مصر( بضرورة العودة ألنديتهم قبل يوم 21 
نوفمبر إضافة خلوض األهلي مباراة إياب ربع نهائي كأس العرب لألندية 
األبطال، ضد الوصل اإلماراتي، في 22 نوفمبر، ما يعني غياب العبيه أيضا 

عن املباراة الودية الدولية.
وق��ال االحت��اد اإلم��ارات��ي إن��ه ب��دأ البحث على الفور عن منافس آخر، 
ملواجهته بدال من مصر، من أجل »عدم تأثر برنامج معسكر املنتخب املقام 

حاليا في دبي«.
وتستعد مصر الستضافة تونس، اجلمعة، في تصفيات كأس األمم 

األفريقية 2019.
وتلعب اإلمارات في مجموعة تضم البحرين والهند وتايالند في كأس 
آسيا 2019 التي تستضيفها على أرضها، اعتبارا من اخلامس من يناير 

وحتى أول فبراير.

مصر حتضر ملشروع األلف موهبة كروية
حضر الدكتور أش��رف صبحي، وزي��ر الشباب والرياضة املصري، 
االثنني، االجتماع التحضيري النطالق مشروع ال�«1000 موهبة« رياضية 

في كرة القدم.
وقال صبحى إن الوزارة تسعى من خالل هذا املشروع، لتطوير منظومة 
ك��رة القدم في مرحلة الناشئني، لتمويل األندية واملنتخبات بالعبني 

متميزين، على أساس علمي.
واستعرض الوزير أهم مراحل االنتقاء، التي تتم بداية من 8 سنوات 
حتى 16 سنة، حيث جتري في جميع االستادات التابعة للوزارة، ومراكز 

الشباب، وصوال إلى اختيار أفضل 12 مركز انتقاء.
وهذا مع إنشاء عدد من األكادمييات على مستوى اجلمهورية، بحيث 

يكون املستهدف حوالي مليوني موهبة.
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