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احلمود: أحد أهم البطوالت الدولية على رزنامة االحتاد الدولي

30 دولة بطولة سمو األمير للرماية تفتتح رسميًا مبشاركة 
افتتحت بطولة سمو األمير الدولية 
الكبرى التاسعة للرماية رسميا 
أول من أمس والتي ينظمها النادي 
الكويتي للرماية على مجمع ميادين 
)ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د( األومل��ب��ي 
للرماية مبشاركة كبيرة م��ن رم��اة 

وراميات 30 دولة عربية واجنبية.
واع���رب محافظ اجل��ه��راء ناصر 
احل��ج��رف ف��ي تصريح للصحفيني 
عقب حفل افتتاح البطولة عن فخره 
واعتزازه »بتمثيل سمو األمير الشيخ 
صباح األحمد حلضور افتتاح هذه 
البطولة التي تشهد مشاركة واسعة 
من املنتخبات الشقيقة والصديقة في 

هذه الرياضة«.
وق��ال احلجرف ان مشاركة اكثر 
420 راميا ورامية من اكبر املنتخبات 
العاملية ف��ي ه��ذه ال��ري��اض��ة تعكس 
امل��ك��ان��ة ال��ك��ب��ي��رة ل��ه��ذه ال��ب��ط��ول��ة 
ولرياضة الرماية الكويتية مشيدا 
بالتنظيم امل��م��ي��ز للجنة املنظمة 
للبطولة ممثلة برئيس واع��ض��اء 

االحتاد الكويتي للرماية.
وم��ن جانبه ق��ال رئيس االحت��اد 
اآلس��ي��وي للرماية الشيخ سلمان 
احلمود في تصريح مماثل ان رعاية 
سمو االمير للبطولة يأتي جتسيدا 
لدعمه املتواصل للرياضة الكويتية 
مضيفا ان هذه البطولة تعد من اهم 
البطوالت الدولية على رزنامة االحتاد 

الدولي للرماية.
وت��ق��دم ال��ش��ي��خ س��ل��م��ان احل��م��ود 
بالشكر والتقدير للجنة االوملبية 
الكويتية والهيئة العامة للشباب على 
دعمهما البطولة ولرياضة الرماية 
الكويتية بشكل عام معربا عن امله 
بان يحقق رماة الكويت نتائج مميزة 

في هذه البطولة املهمة.
وك��ان رئيس االحت��ادي��ن العربي 
والكويتي للرماية دعيج العتيبي 
تقدم في كلمته خ��ال حفل االفتتاح 
بوافر الشكر واالمتنان ملقام سمو 
االمير على تفضله بتخصيص بطولة 
دولية تقام سنويا وجتمع امهر رماة 
العالم من ال��دول العربية الشقيقة 

والصديقة.
ول��ف��ت ال��ى ان م��آث��ر س��م��وه على 
رياضة الرماية الكويتية كبيرة اذ 
منح ال��ن��ادي مجمعا فريدا للرماية 

يحمل اسم سموه حيث بات يستضيف 
العديد من البطوالت الكبرى واهم 
ال��دورات التدريبية لعناصر اللعبة 
م��ؤك��دا ان الرماية الكويتية تشهد 
نهضة مستمرة بدليل حتقيقها للعديد 
م��ن االجن����ازات ال��ك��ب��رى على كافة 

املستويات.
وشهد حفل االفتتاح رئيس اللجنة 
االوملبية الكويتية الشيخ فهد ناصر 

ص��ب��اح االح��م��د ال��ص��ب��اح والرئيس 
الفخري لاحتاد اآلسيوي للرماية 
الشيخ علي ب��ن عبدالله آل خليفة 
واملدير العام للهيئة العامة للرياضة 
الكويتية الدكتور حمود فليطح وعدد 
من سفراء الدول املشاركة بالبطولة 
ورؤس��اء واعضاء الوفود املشاركة 

وعدد من املدعويني.
وتضمن حفل االفتتاح استعراض 

طابور العرض للمنتخبات املشاركة 
كما مت تقدمي فيلم تعريفي قصير 
ع���ن اجن������ازات االحت�����اد ال��ك��وي��ت��ي 
للرماية محليا وخ��ارج��ي��ا واهمها 
تأهل اربعة رماة الى دورة االلعاب 
االومل��ب��ي��ة املقبلة )طوكيو 2020( 
والفوز بالعديد من البطوالت الدولية 
واالقليمية اضافة الى جناح البطوالت 

احمللية التي ينظمها.

وك��ان��ت منافسات البطولة التي 
تأجل حفلها االفتتاحي املقرر يوم 
السبت املاضي بسبب وف��اة املغفور 
له سلطان عمان الراحل قابوس بن 
سعيد ق��د ب��دأت قبل يومني بإقامة 
عدة مسابقات في ان��واع مختلفة من 
منافسات اخل��رط��وش وال��رص��اص 

والقوس والسهم.
وعلى صعيد نتائج املسابقات التي 

ج��رت اليوم اض��اف منتخب صربيا 
ميدالية ذهبية ثانية ال��ى رصيده 
بعد ف��وز الرامية ان��دري��ا ارسوفيك 
في مسابقة رماية )البندقية 10 متر 
ف��ردي( باملرتبة االول��ى فيما جاءت 
رامية كازاخستان يلزفيتا بيزروكوفا 
ثانية لتنال امليدالية الفضية فيما 
ف�����ازت م��واط��ن��ت��ه��ا ان��س��ت��ط��س��ي��ا 
موسكفيشفا بامليدالية البرونزية بعد 

حلولها ثالثة.
ون��ال منتخب اليونان امليدالية 
الذهبية االول���ى ل��ه ضمن مسابقة 
رماية )املسدس 10 متر ف��ردي( بعد 
فوز الرامية اليونانية آنا كوركيكي 
باملركز االول في حني نالت البلغارية 
انتونيتا بونيفا امليدالية الفضية 
واالرمينية ايلميرا كربيتيان امليدالية 

البرونزية.

م. دعيج العتيبي يلقي كلمته خال حفل االفتتاح

نصار: اللعب مبنطقية واالنضباط 
التكتيكي سبب الفوز على الفيصلي

لقطة من مباراة الكويت والفيصلي

ال��������ع��������ت��������ي��������ب��������ي: م�����������آث�����������ر س���������م���������و األم���������ي���������ر 
ع��������ل��������ى ري������������اض������������ة ال�����������رم�����������اي�����������ة ك������ب������ي������رة

ال�������ع�������ت�������ي�������ب�������ي: ال����������رم����������اي����������ة ال������ك������وي������ت������ي������ة 
ت�������������ش�������������ه�������������د ن�������������ه�������������ض�������������ة م����������س����������ت����������م����������رة

تعكس  رام���ي���ا   420 م���ش���ارك���ة  احل����ج����رف: 
امل�����ك�����ان�����ة ال�����ك�����ب�����ي�����رة ل�����ري�����اض�����ة ال�����رم�����اي�����ة
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حفل افتتاح بطولة سمو األمير الدولية التاسعة للرماية

جانب من احلضور

رأى م��درب ن��ادي )ال��ك��وي��ت( وليد نصار أول 
من أمس أن اللعب مبنطقية مع انضباط الاعبني 
تكتيكيا سبب انتصار الفريق على نادي )الفيصلي( 
االردن��ي في مباراة ال��دور التمهيدي االول املؤهل 
لدوري ابطال آسيا. وقال نصار في املؤمتر الصحفي 
عقب انتهاء املباراة التي اقيمت على ستاد عمان 
ال��دول��ي ان الفريق لعب مبنطقية اك��ب��ر وواج��ه 
السرعة بالسرعة والضغط بالضغط مع استغال 
ترابط اخلطوط ومتاسكها ضد مفاتيح اللعب التي 

ميتلكها الفريق األردني خصوصا على االطراف.
واش��اد بالعامل البدني لاعبي الكويت الذين 
كانوا ندا على مدى 120 دقيقة مشيرا الى ان كثرة 
املباريات التي خاضها النادي محليا أعطت الفريق 
ميزة اضافية على الفيصلي ال��ذي ل��م يستأنف 

مبارياته في الدوري االردني.
وح��ول سر الفوز في ه��ذه امل��ب��اراة ج��دد نصار 
التأكيد على ان االنضباط التكتيكي وااللتزام من 
الاعبني كانا م��ن اه��م اس��ب��اب ال��ف��وز موضحا ان 
الفريق لم يعتمد على التشتيت بل على بناء الهجمة 

للوصول الى مبتغاه وتسجيل االهداف.
وحول غياب اجلمهور االردني عن املباراة تنفيذا 
لعقوبة االحتاد االسيوي وتأثير ذلك على املباراة 
أك��د نصار ان��ه ك��ان يتمنى حضور اجلمهور الذي 
سيعطي الاعبني حافزا اضافيا لبذل املزيد ال سيما 

العبي الكويت.
وذكر ان التأهل ل��دوري ابطال آسيا يحتاج الى 
عمل اضافي ومزيد من اجلهود واالعداد مشيرا الى 
ان فريقه متمرس بالبطوالت اخلارجية ودائما 

يستعد لها باقامة املعسكرات الداخلية واخلارجية.
من جانبه هنأ م��درب ن��ادي )الفيصلي( شهاب 
الليلي نادي الكويت باالنتصار مشيرا الى ان العامل 

البدني شكل فارقا لاعبي الكويت نتيجة غياب 
املنافسة احمللية في األردن.

واعتبر الليلي ان فريقه كان الطرف االفضل في 
املباراة اال ان الظروف العامة لم تسعفه على حتقيق 
نتيجة ايجابية. وم��ن املقرر أن يلتقي )الكويت( 
نادي )االستقال( االيراني بطهران في 21 يناير 
اجلاري ضمن الدور التمهيدي الثاني على ان يواجه 
الفائز منهما نادي )الريان( القطري بالدوحة في 28 
من الشهر ذاته في اجلولة االخيرة من امللحق املؤهل 

لدور املجموعات في دوري أبطال آسيا.
وت��أه��ل ن��ادي )ال��ك��وي��ت( ال��ى تصفيات ال��دور 
التمهيدي الثاني من دوري أبطال آسيا )ملحق 
التأهل( بعد تغلبه على ن��ادي الفيصلي األردن��ي 
بهدفني لهدف في املباراة التي أقيمت على ستاد عمان 

الدولي أول من أمس.
واحتكم الفريقان الى الشوطني االضافيني بعد 
التعادل اإليجابي بهدف لكل منهما في وقت املباراة 
االصلي قبل أن يتمكن نادي الكويت من حسم املباراة 

لصاحله بإحرازه هدف الفوز في الدقيقة 119.
وبالعودة للمباراة فقد شهدت مجرياتها مستوى 
متوسطا كان الكويت ندا لهجمات الفيصلي الذي 
لعب مبيزة نسبية على أرضه لكن مع غياب جمهوره 
بعد عقوبة اتخذها االحت��اد اآلسيوي بحقه على 
هامش مشاركته السابقة في كأس االحتاد اآلسيوي.
وك��ان الفيصلي البادئ بالتسجيل في الدقيقة 
العاشرة من زمن شوط املباراة االول قبل ان يعادل 
يوسف ناصر النتيجة للكويت ف��ي الدقيقة 34 

بضربة رأسية من كرة ثابتة.
واستطاع فهد الهاجري تسجيل ه��دف الفوز 
لنادي الكويت قبل نهاية الشوط االضافي الثاني 

واملباراة بدقيقة واحدة.

القادسية يتصدر مؤقتًا بالفوز على النصر
اعتلى القادسية صدارة الدوري 
املمتاز مؤقتا، بعد تغلبه على النصر 
بهدفني دون رد، أول من أمس ضمن 

اجلولة التاسعة.
ووصل القادسية بهذا االنتصار 
إلى النقطة 19، في قمة الترتيب، 
متقدما بفارق نقطتني عن الكويت، 
الذي لعب مباراة أقل، بينما توقف 
ال��ن��ص��ر ع��ن��د 6 ن��ق��اط، ف��ي امل��رك��ز 

األخير.
وس��ج��ل للملكي ك��ل م���ن، ب��در 

املطوع )ق6( وجيمس )ق63(.
ومنح ه��دف ب��در املطوع املبكر، 
أفضلية نسبية لألصفر ليواصل 
تفوقه، في مواجهة محاوالت عنابية 

لم ترتق للتهديد احلقيقي.
وتواصل األداء على نفس النهج 
بالشوط الثاني، وح��اول العنابي 
العودة من بعيد، إال أن القادسية 
متكن م��ن إض��اف��ة ه��دف ث��ان، عبر 
النيجيري جيمس، ليحصد النقاط 

جيمس يحتفل بهدف القادسية الثانيالثاث.

األهلي والنصر يحددان »أجانب آسيا«.. 
والهالل والتعاون يؤجالن

كشفت أندية الهال واالحتاد والنصر 
واأله��ل��ي، عن قوائمها األول��ي��ة ل��دوري 
أبطال آسيا، مع رفع القائمة األجنبية 
األولية لاعبني املشاركني في البطولة، 
حيث سيتم بعدها اعتماد القائمة أو 

تغييرها.
وح���دد ال��ن��ادي األه��ل��ي امل��ش��ارك في 
امللحق، قائمته من الاعبني األجانب، 
واخ���ت���ار »األمل����ان����ي م���ارك���و م��اري��ن 
والبرازيلي دي سوزا واجلزائري يوسف 
البايلي والسوري عمر السومة«، فيما 

استبعد »دجانيني وليما وساريتش«.
واختار النصر قائمة العبيه األجانب 
في البطولة، وضمت »املغربيني نور 
ال��دي��ن م��راب��ط وع��ب��دال��رزاق حمدالله، 
وال��ب��رازي��ل��ي ج��ول��ي��ان��و واحل����ارس 
األسترالي برادلي جونز«، فيما استبعد 

»النجيري أحمد موسى، والبرازيليني 
بيتروس ومايكون«.

أم��ا ال��ه��ال فقد اخ��ت��ار الع��ب أجنبي 
واح���د وه��و ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي هيون 
سو، وقرر حتديد األسماء األجنبية في 
وق��ت الح��ق. ول��م يتواجد ف��ي القائمة 
البرازيلي إدواردو والسوري عمر خربني 

والكولومبي كويار.
واخ���ت���ار ن���ادي ال��ت��ع��اون الثاثي 
»الكاميروني ت��اوام��ب��ا، والبرازيليني 
نيلدو بيترولينا وساندرو مانويل« في 
القائمة، وتبقى اسم واحد سيعلن عنه 
الحقا، وهو محصور بني متوسط امليدان 
البورندي سيدرك أميسي، والبرتغالي 
م��ات��ش��ادو، ومتوسط ال���رأس األخضر 
هيلدون رام��وس، واحل��ارس البرازيلي 
كاسيو. األهلي والنصر يحددان »أجانب 

آسيا«.. والهال والتعاون يؤجان
كشفت أندية الهال واالحتاد والنصر 
واأله��ل��ي، عن قوائمها األول��ي��ة ل��دوري 
أبطال آسيا، مع رفع القائمة األجنبية 
األولية لاعبني املشاركني في البطولة، 
حيث سيتم بعدها اعتماد القائمة أو 

تغييرها.
وح���دد ال��ن��ادي األه��ل��ي امل��ش��ارك في 
امللحق، قائمته من الاعبني األجانب، 
واخ���ت���ار »األمل����ان����ي م���ارك���و م��اري��ن 
والبرازيلي دي سوزا واجلزائري يوسف 
البايلي والسوري عمر السومة«، فيما 

استبعد »دجانيني وليما وساريتش«.
واختار النصر قائمة العبيه األجانب 
في البطولة، وضمت »املغربيني نور 
ال��دي��ن م��راب��ط وع��ب��دال��رزاق حمدالله، 
وال��ب��رازي��ل��ي ج��ول��ي��ان��و واحل����ارس 

األسترالي برادلي جونز«، فيما استبعد 
»النجيري أحمد موسى، والبرازيليني 

بيتروس ومايكون«.
أم��ا ال��ه��ال فقد اخ��ت��ار الع��ب أجنبي 
واح���د وه��و ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي هيون 
سو، وقرر حتديد األسماء األجنبية في 
وق��ت الح��ق. ول��م يتواجد ف��ي القائمة 
ال��ب��رازي��ل��ي إدواردو وال��س��وري عمر 
خربني والكولومبي ك��وي��ار. واختار 
ن��ادي التعاون الثاثي »الكاميروني 
تاوامبا، والبرازيليني نيلدو بيترولينا 
وساندرو مانويل« في القائمة، وتبقى 
اس��م واح���د سيعلن عنه الح��ق��ا، وهو 
محصور بني متوسط امليدان البورندي 
سيدرك أميسي، والبرتغالي ماتشادو، 
وم��ت��وس��ط ال����رأس األخ��ض��ر هيلدون 

راموس، واحلارس البرازيلي كاسيو.


