احلموية يفضل االستمرار مع القادسية
أكد احملترف السوري في صفوف القادسية
إس���راء احلموية ،أن��ه يتطلع لالستمرار مع
األص��ف��ر ف��ي امل��وس��م املقبل ،مبديًا سعادته
لتواجده مع أح��د أفضل الفرق على مستوى
القارة اآلسيوية.
وكان القادسية قد تعاقد مع احلموية بداية
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املوسم احلالي ،لتعويض رحيل فهد األنصاري
إل��ى ال���دوري السعودي ،إال أن أم��ر استمرار
الالعب في املوسم املقبل ،لم يتم حسمه حتى
اآلن.
وق��ال احلموية :إنه يسعى لتقدمي صورة
ج��ي��دة خ�لال م��ا تبقى م��ن م��ب��اري��ات املوسم

حتظى الرياضات الشتوية بشعبية
كبيرة ف��ي كثير م��ن دول العالم منذ
زم��ن بعيد وتعتبر أس��رع الرياضات
انتشارا بني الرياضيني وخير دليل على
ذل��ك تنظيم اللجنة األوملبية الدولية
دورة األل��ع��اب الشتوية األوملبية كل
أرب���ع س��ن��وات ال��ت��ي حتظى مبتابعة
جماهيرية واس��ع��ة على غ��رار دورة
األلعاب الصيفية.
وف���ي ال��ك��وي��ت تشهد ال��ري��اض��ات
الشتوية اقباال متزايدا من الشباب عاما
بعد ع��ام وم��ن اجلنسني إذ ميارسون
ألعاب (الهوكي على اجلليد) و(فيغر)
أو االستعراض على اجلليد و(السرعة
على اجلليد) و(التزحلق على اجلليد)
و(كيرلنج) ب��إش��راف ن��ادي األلعاب
ال��ش��ت��وي��ة ال��ك��وي��ت��ي إذ ب���دأ الشباب
الكويتيون منذ ثمانينيات القرن املاضي
مم��ارس��ة ه���ذه ال��ري��اض��ات م��ن خ�لال

تشكيل فريق كويتي من الهواة للعبة
الهوكي على اجلليد.
وش��ك��ل ع���دم وج����ود ص��ال��ة تزلج
خاصة بالنادي تكون حت��ت تصرف
الالعبني والالعبات متى أرادوا ممارسة
تدريباتهم ومبارياتهم عائقا كبيرا أمام
تطوير اللعبة ونشرها بصورة أكبر إلى
أن بات هذا احللم الذي راود عشاق هذه
األلعاب قريبا من التحقق بفضل جهود
مجلس ادارة النادي والدعم احلكومي
من الهيئة العامة للرياضة.
وش��رع النادي منذ أشهر قليلة في
تشييد منشأة خ��اص��ة ب��ه ع��ب��ارة عن
صالة ألعاب شتوية ذات مواصفات
أوملبية في ساحة منطقة (بيان) التابعة
للهيئة العامة للرياضة لتكون حاضنة
ألنشطة النادي وتستوعب تدريبات
الالعبني والالعبات في األلعاب اخلمس
التي يشرف عليها النادي ع�لاوة على

الظفيري يحقق املركز الثالث
في رالي «باها قطر»

صالة األلعاب شتوية تتميز مبواصفات أوملبية

من فنلندا .واوضح ان املرحلة الرابعة
التي يقوم بها فريق املاني متخصص
ستعنى بوضع مكائن الثلج وفق نظام
دق��ي��ق متبع ف��ي االحت����ادات الدولية
لاللعاب الشتوية اخلمس مؤكدا ان هذا
األمر ما كان ليتحقق لوال الدعم الكبير
من مدير عام الهيئة العامة للرياضة
الدكتور حمود فليطح لتوفير موقع
وارض القامة الصالة.
ومن جانبه اكد نائب رئيس النادي
خ��ال��د املطيري ف��ي تصريح مم��اث��ل لـ

«كونا» ان تواجد هذه املنشأة سينهي
معاناة الالعبني الكبيرة بعدم انتظام
التدريبات اثناء استخدام النادي لصالة
التزلج لكونها ليست متوفرة بشكل
دائم قبل ان تغلق ابوابها اخيرا.
وق���ال امل��ط��ي��ري ان���ه ب��ع��د االن��ت��ه��اء
م��ن ان��ش��اء ال��ص��ال��ة س��ي��ت��اح لالعبني
اوقاتا اكبر ملمارسة رياضاتهم واداء
تدريباتهم ف��ي اج���واء رياضية آمنة
وسهلة «ما سينعكس ايجابا على تطور
مستوياتهم الفنية».

ختام بطولة الشيخ صباح السالم للرماية بتتويج الفائزين
اختتمت بطولة ك��أس ال��راح��ل الشيخ صباح
السالم احلمود الصباح للرماية مبجمع ميادين
صباح األحمد األوملبي للرماية بتتويج الفائزين
والفائزات في مسابقاتها املتنوعة التي شملت كل
املسابقات األوملبية.
وق���ال رئ��ي��س ن���ادي ال��رم��اي��ة الكويتي دعيج
العتيبي في كلمة بحفل ختام البطولة التي استمرت
ثالثة ايام ان البطولة تعد ختام املوسم الرياضي
احمللي للنادي وشهدت تنافسا قويا بني الرماة
املشاركني من البحرين واالم��ارات ورماة الكويت
من النادي واالحت��اد الرياضي للحرس الوطني
ووزارت���ي ال��دف��اع والداخلية لتكون مسك ختام
املوسم.
على صعيد متصل بني العتيبي في تصريح
للصحفيني عقب حفل اخل��ت��ام ان��ه مت االحتفاء
بالرامي الكويتي منصور الرشيدي لفوزه بامليدالية
الذهبية في مسابقة رماية (سكيت) في بطولة

صورة جماعية للفائزين

العالم لرماية االطباق الطائرة االخيره وتأهله
الى دورة االلعاب االوملبية املقبلة (طوكيو )2020
ليكون ثاني رام كويتي يحقق هذا التأهل بعد زميله
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الصالة األوملبية ..نقلة رياضية نوعية
ألنشطة نادي األلعاب الشتوية
استضافة مختلف البطوالت احمللية
والدولية في تلك األلعاب.
وفي هذا السياق قال رئيس النادي
فهيد العجمي لـ «كونا» أمس األحد إن
تشييد هذه املنشأة سيشكل نقلة نوعية
لاللعاب الشتوية الكويتية وستسهم
ب��زي��ادة حتمية الع���داد مم��ارس��ي هذه
الرياضات االوملبية الشتوية في البالد
معربا عن سعادته وجميع منتسبي
النادي من العبني واجهزة فنية وادارية
بهذا االجناز املهم.
وذكر العجمي ان النادي بدأ باملرحلة
الرابعة لبناء الصالة بعد مرحلة اولى
خصصت للبنية التحتية للنادي ومن
ثم مرحلة بناء الهيكل اخلارجي للصالة
املغلقة وص���وال ال��ى املرحلة الثالثة
لتنظيم امل��ل��ع��ب اجل��ل��ي��دي م��ن وض��ع
حواجز وبناء مرافقه من غرف لالعبني
واحلكام وذلك باشراف فريق متخصص

احلالي ،مؤكدًا أنه ال ميانع في جتديد تعاقده
مع القادسية.
وأب��دى الالعب السوري ،شعوره بالرضا
عما يقدمه مع األصفر ،معربًا عن أمله حلصد
لقب ك��أس األم��ي��ر على حساب ال��ك��وي��ت ،في
املباراة التي ستجمع الفريقني ،الثالثاء املقبل.

عبدالرحمن الفيحان الذي تأهل سابقا الى االوملبياد
في مسابقة (تراب).
واك��د ان حتقيق رم��اة الكويت لهذه االجن��ازات

ما كان ليتحقق لوال الرعاية االبوية لسمو األمير
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح و سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح ألبنائهم
الرياضيني مثمنا دعم رئيس الشرف للنادي الشيخ
سلمان صباح السالم احلمود الصباح للنادي
وحرصه على استمرارية هذه البطولة القوية.
واسفرت منافسات البطولة التي شهدت مشاركة
ابرز رماة وراميات الكويت واالم��ارات والبحرين
عن تتويج رامي احلرس الوطني منصور الرشيدي
باملركز االول لفئة الرجال في مسابقة (سكيت) في
حني فاز رامي نادي الرماية الكويتي عبدالرحمن
الفيحان باملرتبة االولى مبسابقة (تراب).
وحصل ال��رام��ي البحريني علي حسني على
لقب مسابقة رماية (البندقية هواء  10امتار) في
حني ذه��ب املركز االول ملسابقة رماية (املسدس
 10امتار) لرامي النادي الرماية الكويتي عثمان
الفليكاوي.

املتسابق الكويتي سالم الظفيري

حقق املتسابق الكويتي سالم الظفيري املركز الثالث في
فئة (تي  )2ضمن اجلولة الرابعة لرالي (باها قطر) للراليات
الصحراوية وسط منافسة قوية من نخبة من متسابقي الراليات
في املنطقة .وقال مدير نادي باسل الصباح لسباق السيارات
وال��دراج��ات النارية سيف املطيري في تصريح لـ «كونا» ان
املتسابق الظفيري قدم اداء مميزا في اجلولة وجنح في الفوز
باملركز الثالث مشيرا الى ان مشاركة نادي (باسل) كانت في عدة
فئات وبعدد من املتسابقني.
واعرب املطيري تطلعه لتحقيق املتسابقني الكويتيني املزيد من
النجاحات واملراكز في مختلف املسابقات والبطوالت.
ومن جانبة قال الظفيري في تصريح مماثل لـ «كونا» انه كان
خالل هذة اجلولة ضمن املتقدمني في السباق اال ان حرارة اجلو
اثرت على ادائه وتركيزه كثيرا مبينا انه رغم الظروف التي مر
بها في السباق السباق فانه متكن من الظفر باملركز الثالث.
واك��د الظفيري جاهزيته واستعداده للجوالت التالية في
البطولة التي سيبذل فيها كل جهد ممكن من اجل حتقيق افضل
النتائج واملراكز في اجلوالت والسباقات املقبلة.
وذكر انه اليزال محافظا على مكانه في البطولة وان ترتيبه
في النقاط متقدم في ظل استمرار املنافسه لوجود العديد من
املتسابقني املتميزين مشيرا الى تبقي جولتان في البطولة في
شهري اكتوبر وديسمبر املقبلني.

