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جانب من تتويج الرامية الكويتية إميان الشماع بحضور م. دعيج العتيبي

أحرزت الرامية الكويتية إميان 
الشماع امل��رك��ز األول مبسابقة 
السكيت للسيدات لتحصد ذهبية 
بطولة ك��أس سمو أمير الكويت 

الدولية للرماية بإيطاليا.
وق��ال رئيس االحت��اد العربي 
والكويتي للرماية املهندس دعيج 
العتيبي ل��� »ك��ون��ا« إن الشماع 
أح���رزت امل��رك��ز األول مبسابقة 
السكيت في راب��ع أي��ام البطولة 
فيما متكن الرامي أحمد العفاسي 
من حتقيق املركز الثالث مبسابقة 

الدبل تراب.
وأش����ار إل���ى أن���ه ذل���ك واص��ل 
رم���اة ورام��ي��ات ال��ك��وي��ت حصد 
االن���ت���ص���ارات ب��ال��ب��ط��ول��ة في 
نسختها اخلامسة واحتالل أعلى 
منصات بطولة السيدات للسكيت 
وب���رون���زي���ة ال���ت���راب امل����زدوج 
األومل��ب��ي عشية التصفيات على 

كأس البطولة.
وأع��رب العتيبي عن اعتزازه 
بهذه النتائج املمتازة في ضوء 
منافسة أكثر من 400 رام من 16 
دول��ة وذل��ك بعد ان��ت��زاع الرامي 

ال��ع��امل��ي امل��وه��وب عبد الرحمن 
الفيحان جائزة املركز األول بلعبة 
التراب األوملبي وتفوقه احلاسم 
ع��ل��ى أك��ب��ر امل��ن��اف��س��ن م��ا يعزز 
مكانة الكويت العاملية في رياضة 

الرماية.
وهنأ رئيس االحت��اد العربي 
الكويت بهذه االجنازات املتتابعة 
املشرفة فيما اع��رب ع��ن امتنان 
وف���د ال��ك��وي��ت ومنتخب ال��رم��اة 
للهيئة العام للرياضة ومديرها 
دكتور حمود فليطح واملسؤولن 
وشكرهم على الدعم الكامل ملنتخب 
الكويت في هذه املشاركة الناجحة 
ال��ت��ي ت��أت��ي ض��م��ن االس��ت��ع��داد 
لألوملبياد القادم متطلعا ملزيد من 

التوفيق والنجاح.
وب����دأت م��س��اب��ق��ات ال����دورة 
اخلامسة للبطولة في 12 يونيو 
اجل����اري ف��ي ح��ل��ب��ة )أوم��ب��ري��ا 
ف���ي���ردى( ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��رم��اي��ة.
وتقام البطولة سنويا مببادرة 
م��ن س��ف��ارة الكويت بالتعاون 
م��ع االحت���اد األومل��ب��ي االيطالي 

للرماية.

القادسية والكويت يتسابقان لضم حارس خيطان

alwasat.com.kw

معسكر الكويت اخلارجي
بني هولندا وتونس

تفاضل إدارة الكرة في نادي الكويت بالتنسيق مع اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب السوري حسام السيد، بن هولندا وتونس 

من أجل استضافة معسكر الفريق اخلارجي.
وميثل املعسكر ثاني محطات رحلة االستعداد للموسم املقبل، 

الذي ينتظر فيه األبيض عدة استحقاقات خارجية.
وتنادي بعض األصوات بإقامة املعسكر في هولندا على غرار 
املوسم املنقضي، فيما يرى آخرون التغيير وتنظيم املعسكر في 
تونس، في ظل وجود فرق قوية ميكن مواجهتها في التجارب 
الودية. في سياق متصل من املنتظر أن تنطلق املرحلة األولى 
من رحلة االستعداد محليا في األسبوع الثاني من يوليو/ متوز 

املقبل وفقا لرغبة اجلهاز الفني من أجل بدء التحضير مبكرا.
وت��واص��ل إدارة ال��ك��رة واجل��ه��از الفني مفاوضة ع��دد من 
احملترفن من أج��ل إغ��الق ملف الالعبن احملترفن حيث يبرز 
النيجيري معروف يوسف ومواطنه أوساجونا كأبرز املرشحن 
لتدعيم مركزي الوسط املدافع واملهاجم الصريح إل��ى جانب 

الثالثي عمر ميداني وجمعة سعيد مع حمزة حلمر.

 حتديد موعد قرعة التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة للمونديال 

وكأس آسيا
أعلن االحت���اد اآلس��ي��وي لكرة ال��ق��دم، أن قرعة التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس 

آسيا 2023، ستسحب في 17 يوليو املقبل في كواالملبور.
ستشمل القرعة 40 دولة مت تقسيمهم إلى 8 مجموعات، تشمل 
كل مجموعة 5 فرق، استناداً إلى أحدث تصنيف صادر عن االحتاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« هذا الشهر. وستلعب الفرق أمام بعضها 
البعض بنظام الذهاب واإلياب، على أن تقام املباريات بداية من 5 

سبتمبر املقبل، وحتى 9 من يونيو 2020.
ويتأهل 12 منتخباً، وهم أصحاب الصدارة في كل املجموعة، 
إضافة ألفضل 4 من أصحاب املركز الثاني، لنهائيات كأس آسيا 
التي ستقام في الصن، واجلولة األخيرة من تصفيات كأس 

العالم.
وسينافس أفضل 24 منتخباً، بخالف هؤالء في دور منفصل 
للتصفيات بحثاً عن 12 مكاناً متبقياً في كأس آسيا، والتي تضم 

24 منتخباً.
وسيتم حتديد الفريق األخير ضمن املستوى اخلامس الحقاً، 
بعد إلغاء مباراة اإلياب بن سريالنكا ومكاو، بعد رفض الفريق 
التابع للمستعمرة البرتغالية السابقة السفر إلى كولومبو، 
متعلالً مبخاوف أمنية عقب هجمات وقعت خ��الل ق��داس عيد 
القيامة في أبريل املاضي. وكانت مكاو متقدمة 1-0 عقب مباراة 

الذهاب التي أقيمت في وقت سابق هذا الشهر.

االحتاد السعودي يدرس تقليص
عدد األجانب في دوري احملترفني

الشماع حتصد ذهبية سيدات كأس األمير للرماية بإيطاليا

دخ��ل أحمد ال��دوس��ري، ح��ارس مرمى خيطان، 
دائ��رة اهتمام الكويت والقادسية، حيث يبحث 
األبيض عن حارس ثالث، أو بديل حلميد القالف، في 
ظل ابتعاد مصعب الكندري عن املشاركة باملباريات، 

في املوسم املاضي.
كما يأمل امللكي ف��ي ض��م ح��ارس م��ن أصحاب 

اخلبرة، ال سيما أن عقد خالد الرشيدي، احلارس 
األساسي، ينتهي بنهاية املوسم املقبل، مع ارتفاع 
فرص رحيل أحمد الفضلي، احل��ارس البديل، إلى 

اليرموك.
ويبقى رحيل ال��دوس��ري ع��ن خيطان مرهوًنا 
مبوافقة ن��ادي��ه، ال��ذي ينافس في دوري الدرجة 

األول��ى الكويتي، ويطمح للتأهل إل��ى املمتاز في 
املوسم املقبل. ورمب��ا يقف ذل��ك عقبة أم��ام رغبة 
األب��ي��ض واألص��ف��ر، ف��ي احل��ص��ول على خدماته، 
إال في حال جنح خيطان في إيجاد ح��ارس بديل، 
واالستفادة من انتقال الدوسري ألي من النادين، 

في عقد صفقات أخرى لتدعيم صفوفه.
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إيقاف العداءة البحرينية كيروا 
أربع سنوات بسبب املنشطات

كشف تقرير صحافي سعودي، عن 
وج��ود خطة ل��دى االحت��اد السعودي 
ل��ك��رة ال��ق��دم، م��ن أج��ل تقليص عدد 
احملترفن األج��ان��ب بأندية ال��دوري 
ال��س��ع��ودي، على م���دار ث��الث��ة أع��وام 
مقبلة. نقلت صحيفة االقتصادية 
ع��ن رئ��ي��س اللجنة املكلفة ب��دراس��ة 
ع��دد الالعبن األج��ان��ب ف��ي ال��دوري 
السعودي للمحترفن، عمر باخشوين، 
قوله، إن جلنته قدمت مقترحاً يتمثل 
ف��ي تخفيض ال��ع��دد على م��دى ثالثة 
أعوام. وأضاف: »قمنا بدراسة جميع 

اجلوانب املتعلقة مبشاركة الالعبن 
األج��ان��ب ف��ي األن��دي��ة ال��س��ع��ودي��ة، 
وخلصنا إلى مقترح يطبق على مدى 
ثالثة أع��وام، إذ يتم تخفيض عددهم 
تدريجياً، ويتم إب��الغ األن��دي��ة بذلك 

بشكل رسمي«.
وأشار باخشوين إلى أن الهدف من 
تخفيض عدد الالعبن األجانب بشكل 
تدريجي، ضمان ع��دم تأثر األندية 
مالياً، وتهيئتها للتعاقد مع العبن 

محلين يحلون مكانهم.
وأض�������اف: »ف��ض��ل��ن��ا أن ي��ك��ون 

التخفيض بشكل تدريجي، بحيث يتم 
إب��الغ األندية رسمياً بعدد الالعبن 
الذين سيتم تخفيضهم كل عام، حتى 
نعطي مجاالً إلداراتها إذا تعاقدت أن 
تأخذ ف��ي احلسبان ال��ع��دد املسموح 
به، حتى ال ترتبط بعقود طويلة مع 

العبن أجانب«.
وكان االحتاد السعودي لكرة القدم، 
قرر تقليص عدد الالعبن األجانب في 
الدوري السعودي للمحترفن للموسم 
املقبل إلى 7 العبن، والعب »مواليد« 

واحد لكل ناد.

أعلنت وح���دة ال��ن��زاه��ة ف��ي ألعاب 
القوى إيقاف العداءة البحرينية أونيس 
جيبكيروي ك��ي��روا وص��ي��ف��ة سباق 
امل��ارات��ون في دورة األلعاب األوملبية 
الصيفية في ريو دي جانيرو 2016، 
أربع سنوات لثبوت تناولها املنشطات.

وك��ان��ت ك��ي��روا )35 ع��ام��اً( أوقفت 
مؤقتاً في مايو املاضي بانتظار نتيجة 
الفحص املضاد التي ج��اءت نتيجته 
إيجابية أيضاً وتظهر وجود آثار ملادة 
»إي��ب��و« احمل��ظ��ورة ف��ي عيناتها، ومت 
إيقافها بالتالي أربع سنوات اعتباراً من 

السابع من مايو 2019. واحتلت كيروا 
الكينية األصل، املركز الثاني في سباق 
امل��ارات��ون في أوملبياد ريو خلف وراء 
الكينية جيماميا سامغونغ والتي ثبت 
أيضا تناولها منشطات بعد أشهر من 
تتويجها بالذهبية األوملبية، وأوقفت 

لثمانية أعوام.
وأق��رت كيروا التي نالت برونزية 
س��ب��اق امل���ارات���ون ف��ي بطولة العالم 
أللعاب القوى فبي بكن ع��ام 2015، 
بأنها خالفت القوانن وقبلت بالعقوبة 

املفروضة عليها.


