
اختتمت فعاليات الدورة اخلامسة لبطولة كأس 
سمو أمير البالد الدولية املفتوحة للرماية بايطاليا 
بنجاح كبير ومشاركة أكثر من 420 متسابقا دوليا 
شهدت تفوق الرماة الكويتيون بتحقيق ذهبيتني 

وبرونزية.
وج��رت مراسم ختام دورة 2019 مبنافسات 
»السكيت الزوجي« حيث قام خاللها كل من رئيس 
اللجنة األوملبية باقليم )أوم��ب��ري��ا( دومينيكو 
إينيوتسا ممثال لرئيس احت��اد الرماية االيطالي 
والقائم بأعمال سفير الكويت املستشار سامي 
الزمانان بتسليم جوائز املنافسات األخيرة في 
احتفال بحلبة )أومبريا فيردى( العاملية للرماية 

مبنطقة )تودي( وسط ايطاليا.
ون��ال كأس بطولة اليوم األخير باملركز األول 
الذي ميثل صقر فضي الثنائي املختلط االيطاليني 
كيارا دي مارتسيانو وايريك بيتيني تالهما في 
املركز الرابع الكويتيني امي��ان الشماع ومنصور 
ال��رش��ي��دي كما ج��اء ف��ي امل��رك��ز ال��س��ادس شيخة 

الرشيدي وعبد العزيز السعد.
وحصد رم��اة الكويت ف��ي املنافسات بطولة 
التراب األوملبي التي أحرزها الرامي العاملي عبد 

الرحمن الفيحان كما أحرزت الرامية املتمكنة إميان 
الشماع املركز األول وبطولة مسابقة السكيت 
النسائي متفوقان على املنافسني من حاملي األلقاب 
العاملية فيما حقق أحمد العفاسي برونزية املركز 

الثالث للدبل تراب.
وقال إينيوتسا في تصريح ل� »كونا« ان بطولة 
كأس األمير الدولية املفتوحة للرماية أصبحت 
احدى أهم املنافسات الدولية للرماية في العالم 
والتي يستضيفها اقليم )أومبريا( التي تعد مركزا 

عامليا لهذه املسابقات.
وأض��اف أن من دواع��ي الشرف الكبير القليم 
)أومبريا( واللجنة األوملبية االيطالية استضافة 
ه��ذه البطولة املتميزة واحتضانها ومواصلة 
التعاون الرياضي مع الكويت السيما رياضيها من 
الرماة ومع مسؤولي الرياضة والرماية واللجان 

األوملبية في شتى االجتاهات.
من جانبه أعرب الزمانان ل�)كونا( عن اعتزازه 
اخلاص بالتفوق الالفت والنتائج املمتازة للرماة 
الكويتيني في خضم منافسة قوية بني رم��اة من 
أبطال ورياضيني محترفني قدموا من مختلف قارات 
العالم للتنافس على بطولة كأس سمو أمير البالد 

التي صارت محطة رئيسية في بطوالت الرماية 
الدولية. وهنأ الزمانان ال��رم��اة الفائزون وكل 
أعضاء املنتخب الكويتي املشارك على اجنازاته 
التي تعد ثمرة ملا حتظى به الرياضة ورياضة 
الرماية من رعاية وتشجيع ساميني وبفضل اجلهد 
اجلاد والعمل ال��دؤوب ل��وزارة الشباب واالحتاد 
الكويتي للرماية في دع��م رم��اة وأبطال الكويت 

الذين يرفعون اسمها وعلمها عاليا.

وأك��د أهمية ه��ذه البطولة الدولية املفتوحة 
باعتبارها احدى معالم الصداقة الكويتية االيطالية 
ومنوذجا لنجاح التعاون الرياضي املمتاز خاصة 
في مضمار الرماية التي تعد ايطاليا أبرز مراكزها 
مشيرا الى ما تتيحه البطولة من فرصة لالحتكاك 
ال��دول��ي استعدادا للبطوالت األوملبية الرسمية 
واالس��ت��ف��ادة بخبرات ايطاليا الفنية واملهنية 

الفريدة.
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منتخب الكويت للطائرة
يعسكر في تركيا استعدادًا 

لتصفيات غرب آسيا
يتوجه منتخب الكويت للكرة الطائرة يوم غد الثالثاء إلى 
تركيا إلقامة معسكره التدريبي استعدادا خل��وض تصفيات 
بطولة غرب آسيا املؤهلة إلى البطولة اآلسيوية ال�20 واملقررة 
في ميامنار أغسطس املقبل.وقال رئيس وف��د املنتخب نايف 
اخلميلي ل� »كونا« إنه من املقرر أن يخوض املنتخب في معسكره 
باسطنبول ثالث مباريات ودية تستهدف رفع مستوى اللياقة 

البدنية وزيادة االنسجام ما بني اجلهاز الفني والالعبني.
وأضاف أن )تصفيات غرب آسيا( املقامة في البحرين خالل 
الفترة من 27 يونيو اجلاري إلى 6 يوليو املقبل تسهم في تقييم 
مستوى 18 العبا سيتم اختيار 12 منهم خل��وض البطولة 
اآلسيوية. وأوض��ح أن أول��ى مواجهات املنتخب الكويتي في 
)التصفيات( التي تشهد مشاركة ستة منتخبات )يتأهل أصحاب 
املراكز الثالثة األول��ى فيها إلى البطولة اآلسيوية مبيامنار( 

ستكون مع نظيره البحريني.
وذكر أن االحت��اد الكويتي اللعبة كلف امل��درب الوطني سعد 
يعقوب ومساعده خالد علي لقيادة املنتخب في )التصفيات( التي 
تشهد أيضا مشاركة السعودية وقطر والعراق وفلسطني »إلعداد 

رجال املرحلة وإخراج أفضل ما لديهم داخل امللعب«.

األندية تؤجل اإلعالن عن مدربيها بسبب الضغط اجلماهيري
رغ��م حسم معظم األن��دي��ة الكويتية لهوية 
املدربني الذين يقودون فرقهم باملوسم املقبل، 
إال أن إدارات األندية لم تعلن عن هوية مدربيها 

بشكل رسمي حتى اآلن.
وتختلف األسباب وراء ذلك فما بني اخلشية 
من الضغط اجلماهيري والرغبة في استكمال عقد 

احملترفني قبل اإلعالن بشكل رسمي وراء ذلك.
ف��رغ��م تعاقد كاظمة م��ع الصربي بوريس 
بونياك مدرب العربي واجلهراء السابق منذ فترة 
طويلة إال أن إدارة البرتقالي لم تعلن الصفقة 
بشكل رسمي، في ظل ظهور بعض األص��وات 
املعارضة للتعاقد مع املدرب الذي قدم أداء الفت 

مع اجلهراء والعربي في بعض الفترات.

بينما لم يظهر باملستوى املتوقع في محطات 
مهمة ومؤثرة تسببت في فقدانه فرصة استعادة 
الدوري مع األخضر أو حتقيق مفاجأة مع أبناء 

القصر األحمر.
كما وقع اختيار الكويت على السوري حسام 
السيد مدرب العربي في املوسم املاضي لقيادة 
األبيض بطل الثالثية والذي سيشارك في دوري 

أبطال آسيا بالنسخة املقبلة.
إدارة األب��ي��ض التي رأت ف��ي السيد امل��درب 
امل��ن��اس��ب ل��ق��ي��ادة ف��ري��ق��ه��ا وج����دت ح��ال��ة من 
االستغراب من ال��ق��رار، في ظل حديث البعض 
عن عدم حتقيق السيد لنتائج إيجابية مع فرق 
القمة خالل سباق ال��دوري، حيث جاءت معظم 

انتصاراته على فرق الوسط واملؤخرة.
العربي

احلديث في العربي عن التعاقد مع مدرب لم 
يسبق له العمل بالكويت تكرر كثيًرا، وخرجت 
أنباء عن التعاقد مع م��درب من صربيا وآخر 
إس��ب��ان��ي، ك��م��ا حت���دث ال��ب��ع��ض ع��ن اس��ت��ق��دام 

برتغالي.
ورغ��م التأكيدات ال��ص��ادرة عن التعاقد مع 
مدرب جديد إال أن إدارة األخضر لم تعلن هوية 
املدرب بشكل رسمي، رغم أنها أعلنت عن هوية 

بعض احملترفني.
ويأتي ذلك كإشارة لرغبة اإلدارة في امتصاص 

الضغط اجلماهيري، السيما وأن��ه عامل مهم 
وم��ؤث��ر م��ع العرباوية ال��ذي��ن ك��ان��وا يفضلون 

االحتفاظ بخدمات حسام السيد.
القادسية

احلال ذاته ينطبق على القادسية الذي ارتبط 
اسمه بالعديد من امل��درب��ني س��واء اإلس��ب��ان أو 
البرتغاليني أو حتى الصرب إال أنه لم يصدر حتى 

اآلن إعالن رسمي من إدارة بني قادس.
وتبدو الثقة بني إدارة النادي وبني جماهيرها 
مفقودة وه��و سبب مؤثر لتأجيل إع��الن هوية 
املدرب القادم خلفا للروماني مارين، السيما وأنه 

لم يتم كذلك اإلعالن عن هوية احملترفني.
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اختتام بطولة األمير للرماية 
بتفوق الرماة الكويتيني

استقالة خليل من أمانة احتاد الكرة
تقدم د.محمد خليل أمني 
عام االحت��اد الكويتي لكرة 
القدم بإستقالتة من مهام 
منصبة باالحتاد بعد توليه 
املهمة خالل الفترة األخيرة.

وم��ن املنتظر أن ي��درس 
م��ج��ل��س إدارة االحت����اد 
االستقالة قبل اتخاذ قرار 
بقبولها، او محاولة إثناء 
خليل عن ق��راره لالحتفاظ 
باالستقرار االداري السيما 
في ظل االستقاالت السابقة 
التي ضربت االحت���اد بعد 

استقالة االعضاء معن الرشيد وجابر الزنكي.
ولعبت التغييرات التي شهدتها جلان االحتاد مؤخرا دورا في 
اتخاذ خليل قراره باالستقالة خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية 
بشأن مصير االحتاد الذي بات استمراره بهيئته احلالية محل شك 
مع تواتر انباء عن املزيد من االستقاالت خالل الفترة القادمة متهيدا 
النتخاب مجلس إدارة جديد. وميثل ملف شكل الدوري باملوسم 
املقبل حجر عثرة في طريق االحتاد احلالي بعد إعالن الشيخ أحمد 
اليوسف رئيس مجلس اإلدارة انه ال عودة لدوري الدمج مع وجود 

مطالبات من اعضاء اجلمعية العمومية بعودته من جديد.

 د.محمد خليل


