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العتيبي يشيد بالنتائج.. واحلمود يشكر اللجنة املنظمة 

الكويت حتتفظ بلقب بطولة سمو األمير للرماية
احتفظت الكويت بلقب بطولة سمو أمير 
البالد السنوية الدولية الكبرى للرماية التي 
اختتمت على مجمع ميادين الشيخ صباح 
األحمد األوملبي أول من أمس بعدما هيمنت 
على منافسات مسابقة السبورتينغ )الصيد 
التشبيهي( إلص��اب��ة 100 طبق، وظفرت 

باملراكز الثالثة األولى.
وانتزعت الكويت الصدارة وفي جعبتها 
ذهبيتني وفضيتني و3 برونزيات، وتلتها 
ص��رب��ي��ا )ذه��ب��ي��ت��ني وف��ض��ي��ة وب��رون��زي��ة( 
وتشيكيا )ذه��ب��ي��ت��ني( وإي��ط��ال��ي��ا )ذهبية 
و3 فضيات وب��رون��زي��ة( وك��ازاخ��س��ت��ان 
)ذهبية وفضيتني و3 برونزيات( واإلمارات 
واليونان )ذهبية( وبلغاريا وباكستان 

)فضية( وأرمينيا وليتوانيا )برونزية(.
وأح��رز خليفة الشالش ذهبية مسابقة 
السبورتينغ بإصابته 177 طبقا على مدار 
8 ج��والت خ��الل يومني، فيما آل��ت الفضية 
ال��ى غ��ازي الديحاني )171( والبرونزية 
إلى معاذ الراشد )169( الذي انتزع املركز 
الثالث من خالل جولة فاصلة مع عبدالله 
ال��رش��ي��دي، اث��ر تعادلهما ب��ع��دد اإلط��ب��اق 

املصابة.
كما شهدت البطولة جولة ترفيهية للرواد 
املخضرمني ف��وق 50 عاما، حيث استمتع 
احلضور برمايات الرعيل االول، وعادوا إلى 

ذكريات املاضي العطرة.
وكانت البطولة اختتمت من خالل حفل 
مبسط، ب��ادر من خالله رئيس االحتادين 
الكويتي والعربي للرماية ورئيس اللجنة 
العليا املنظمة دع��ي��ج العتيبي بتتويج 
ال��ف��ائ��زي��ن، وال��ق��ي كلمة أش���اد م��ن خاللها 
مبنافسات السبورتينغ التي شهدت مشاركة 
واس��ع��ة م��ن ق��ب��ل ال��ك��وي��ت وك��ازاخ��س��ت��ان 
وروس��ي��ا وقطر والسعودية واإلم����ارات، 
والتي تختلف منافساتها عن بقية املسابقات، 
مشيرا إلى أن اللجنة ارت��أت ان تتزامن مع 

البطولة الغالية.

احلمود : اللجنة املنظمة جنحت بامتياز 
ثمن  رئيس االحت��اد األسيوي للرماية 
الشيخ سلمان احلمود اجلهود الكبيرة 
التي بذلتها اللجنة املنظمة العليا لبطولة 
سمو األم��ي��ر ال��دول��ي��ة التاسعة م��ن اجل 

إخراج البطولة بالشكل املثالي والوصول 
إلى املستوى املطلوب والذي يليق بسمعة 

الرماية الكويتية.
وأض������اف احل���م���ود خ����الل ح��ض��وره 
ملنافسات السبورتنج بان الرماة والراميات 
أيضا لعبوا دورا كبيرا في إجناح احلدث 

نظرا لقوة املنافسات وحرص اجلميع على 
التتويج واحلصول على ميداليات.

وأع��رب عن امتنانه ملا شهدته البطولة 
من حسن تنظيم واهتمام بأدق التفاصيل  
من قبل اللجان العاملة وهو ما ملسه اجلميع 
حتى باتت البطولة على مستوى دولي 

كبير ولها مكانة خاصة.
ووجه احلمود في ختام تصريحه الشكر 
الى جميع أعضاء جلنة احلكام واحلكام 
ال��ذي��ن ب��ذل��وا ج��ه��ود مضاعفة م��ن أج��ل 
الوصول بالبطولة إلى بر األم��ان، لتحقق 
منظومة التحكيم جناح منقطع النظير القى 

تقدير واحترام جميع الوفود املشاركة.  
 العتيبي يشكر سمو األمير 

 من جانبه، أكد رئيس االحتادين الكويتي 
وال��ع��رب��ي للرماية رئ��ي��س اللجنة العليا 
املنظمة لبطولة سمو األمير الدولية للرماية 
املهندس دعيج خلف العتيبي بأن النتائج 
التي حققها أبطال الكويت في ه��ذا احملفل 
الدولي الكبير رائعة، مضيفا وأنهم تأهلوا 
إلى النهائي في مسابقتي التراب والسكيت 
وأيضا متكن الرامي األوملبي منصور الطرقي 
من حتقيق املركز الثالث وامليدالية البرونزية 
في السكيت وسط املنافسة القوية من رماة 
ايطاليا والتشيك وكازاخستان، وه��وة ما 
يؤكد أن الرماية الكويتية تسير على الطريق 

الصحيح نحو حتقيق املزيد من االجنازات.
وب��ني العتيبي أن البطولة حتمل أسم 
غالي علينا جميعاً ه��و حضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، 
وأن البطولة ش��ه��دت إش���ادة كبيرة من 
االحت�����اد ال���دول���ي ل��ل��رم��اي��ة وم���ن ك��اف��ة 
امل��س��ؤول��ني ال��ذي��ن ح��ض��روا فعاليات 
البطولة، موجها لسموه جزيل الشكر على  
الدعم الالمحدود الذي يقدمه بشكل مستمر 
للبطولة وللرماية والكويتية، وهو األمر 
الذي يدفعنا جميعا إلى العمل على حتقيق 

االجنازات تباعا.
وأش����ار إل���ى أن ال��ب��ط��ول��ة خ��ي��ر إع���داد 
للمنتخب الكويتي امل��ش��ارك في أوملبياد 
طوكيو، وأن الفترة املقبلة تشهد تنظيم 
بطولة العالم في قبرص وبطولة أخرى في 
طوكيو باإلضافة إلى البطولتني العربيتني 

املقررتني في القاهرة واملغرب. 
وتقدم العتيبي بالشكر إلى جميع اللجان 
العاملة واملتطوعني على ما قدموه من أجل 
حتقيق النجاح امل��أم��ول على املستويني 
الفني والتنظيمي، وهو األمر الذي حتقق 

بالفعل.

صورة جماعية خلتام البطولة

اقترب القادسية والساملية من التوصل التفاق 
بشأن إنهاء أزمة قيد الالعب الفلسطيني عدي 

الدباغ، املنتقل من الرهيب إلى امللكي.
ومت االتفاق بني الناديني على إب��رام صفقة 
تبادلية بانتقال البرازيلي رونينهو من القادسية 

إلى الساملية مقابل منح إدارة الرهيب مخالصة 
للدباغ مخالصة لقيده بصفوف األصفر.

ويسعى الساملية م��ن خ��الل ه��ذه الصفقة 
الستكمال عقد العبيه احملترفني وتدعيم مركز 
اجلناح بالعب مهاري ميكنه صناعة الفارق، 

مقابل استفادة األصفر بالدباغ الذي يجيد في 
مركز املهاجم.

ويسعى القادسية والساملية لتسجيل الالعبني 
غدا من أجل ضمان مشاركتهما مع الفريقني في 

افتتاح منافسات اجلولة العاشرة.

أزرق اليد يتغلب على هونغ 
كونغ في البطولة اآلسيوية

تغلب منتخب الكويت لكرة اليد 
على نظيره منتخب هونغ كونغ 
أول م��ن أم��س بنتيجة )18-42( 
ف��ي اجل��ول��ة الثانية م��ن منافسات 
البطولة االسيوية ال�19 لكرة اليد 
وامل��ؤه��ل��ة لنهائيات ك��أس العالم 
2021 ال��ت��ي تستضيفها ال��ب��الد 
مبشاركة 13 منتخبا وتستمر حتى 

27 يناير اجلاري.
وتألق العبو )االزرق( بقيادة 
امل����درب ام���ن ال��ق��ف��ص��ي م��ن حسم 
مجريات الشوط االول ملصلحتهم 
السيما في اجلزء الثاني من الشوط 

لينهيه بنتيجة )11-18(.
وش��ه��د ال��ش��وط ال��ث��ان��ي تألقا 
واضحا الزرق اليد ليوسع الفارق 
ب��ف��ض��ل ح����ارس امل��ن��ت��خ��ب محمد 
بويابس ال��ذي حصل على جائزة 
اف��ض��ل الع��ب ف��ي م��ب��اراة الكويت 
وهونغ كونغ ليرفع االزرق رصيده 

ال��ى ارب��ع نقاط حلساب املجموعة 
الرابعة.

وفي ذات املجموعة فاز املنتخب 
االم��ارات��ي بصعوبة على نظيره 
العراقي بنتيجة )20-19( ليرفع 

رصيده الى اربع نقاط ايضا.
وفي منافسات املجموعة االولى 
تغلب املنتخب االيراني على نظيره 
النيوزلندي في مستهل مشواره في 
البطولة بنتيجة )53-21( ليحصد 

اول نقطتني.
وفي منافسات املجموعة الثانية 
فازت اليابان في اول ظهور لها في 
البطولة على الصني بنتيجة )39-

16( لتضع في غلتها اول نقطتني.
وام���ا ف��ي م��ن��اف��س��ات املجموعة 
ال��ث��ال��ث��ة ف��ق��د اك��س��ت��ح املنتخب 
السعودي في مستهل مشواره في 
البطولة نظيره االسترالي بنتيجة 

)37-15( ليحقق اول نقطتني له.

»STC« مواجهة غامضة بني الشباب واليرموك في دوري
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حلظة عزف النشيد الوطني في ختام بطولة سمو األمير للرماية.. ومتحدثا للصحافيني العتيبي في صورة مع منتخب الرماية

تستكمل اليوم مباريات اجلولة العاشرة من 
ال��دوري املمتاز لكرة القدم، مبباراتي الشباب 

ضد اليرموك، والنصر ضد الساحل.
وتختتم املرحلة غدا اإلثنني مبواجهة الكويت 
وكاظمة، بعد تأجيل مباراة العميد املهمة أمام 
االستقالل اإلي��ران��ي في ال��دور الثاني حمللق 

دوري أبطال آسيا.
الشباب واليرموك

الشباب اخلامس برصيد 12 نقطة يالقي 
اليرموك األخير بحثا عن الفوز من أجل تعزيز 

موقعة بني الكبار السيما مع امتالكه مباراة 
مؤجلة مع الكويت. في حني ميني اليرموك 
)التاسع ب� 6 نقاط( النفس مبواصلة حتقيق 
االنتصارات عقب الفوز على الساملية. أبناء 
األحمدى يراهنون على عبد الله الباذر مع أحمد 

يونس ودوجالس.
في املقابل يبقى وسام اإلدريسي ويانيك مع 

عذبي شهاب من أبرز أوراق أبناء مشرف.
النصر والساحل

مواجهة النصر ص��اح��ب امل��رك��ز العاشر 

)األخير( والنقاط ال� 6، يأمل في االبتعاد عن 
القاع، إال أن مهمتهم ال تبدو سهلة أمام الساحل 

الذي يعاني من نتائج سلبية بالفترة األخيرة.
النصر يعتمد على محمد الرميحي وسيد 
ضياء مع خالد شامان، فيما تبقى مشاركة 
أن��درس��ون وتيسير اجلاسم مرهونة مبدى 
جاهزيتهم، باملقابل يبقى أحمد تيتي أبرز 

أوراق الساحل مع محمد جمال وأحمد غازي.
كاظمة والكويت

ص���دام كاظمة ال��راب��ع )16 نقطة( مع 

الكويت الثاني )17 نقطة(، ميثل ختاما 
ن��اري��ا للجولة ف��ي ظ��ل مساعي البرتقالي 
ملواصلة رحلة االنتصارات ورغبة األبيض 
في التمسك باملزاحمة على القمة حملاولة 
استعادة ال��ص��دارة في ظل امتالكه مباراة 

مؤجلة.
محمد ش��وك��ان م��رش��ح ل��ق��ي��ادة هجوم 
البرتقالي مع برونو وعمر احلبيتر إلى جانب 
حمد حربي وأنوبي، باملقابل يعتمد العميد 
على يوسف ناصر وفيصل زايد مع بيسمارك 

وأمجد عطوان مع عبد الله البريكي.

ضمن استراتيجية تأهيل أبطال عامليني

كبار البولينغ  ألوروبا والصغار إلى آسيا
توجه 26 الع��ب والع��ب��ة بولينج  
للمرحله العمرية من 8سنوات وحتى 
16 سنه إلى معسكر إعداد خارجى فى 
ماليزيا وذلك ضمن استراتيجية نادى 
البولينج لالهتمام بقاعدة الناشئني 
التى تعد ن��واه حقيقية للمنتخبات 
خ��الل املرحلة املقبلة، حيث يسعى 
مجلس اإلدارة برئاسة الشيخ طالل 
احمل��م��د الصباح ملواصلة النهوض 
باللعبة واالرت��ق��اءب��ه��ا للمنافسة 
بقوة فى البطوالت القارية والعاملية 
وحت��ق��ي��ق إجن�����ازات ت��س��ج��ل بإسم 

الكويت
وانطلقت مسيرة تطوير اللعبة 
وف��ق رؤي��ة مجلس اإلدارة بالتحول 
نحو الدول األوروبية لتوفير اإلعداد 
اجليد وت��ب��ادل اخل��ب��رات واالحتكاك 
القوى للمنتخبات مع العبني عامليني 
حيث يشارك  الرباعى جاسم الصقر 
ومصطفى امل��وس��وى وص��ال��ح خالد 
حبيب وسلمان شعيب فى بطوالت 
دول��ي��ة بالسويد وفنلندا مبشاركة 
مايقرب م��ن 600 الع��ب عاملى وهو 

ماسيكون ل��ه بالغ األث��ر ف��ى تأهيل 
الالعبني عامليا واالس��ت��ع��داد القوى 
للبطوالت العاملية التى تستضيفها 

الكويت خالل الفترة املقبلة
وي��ت��واك��ب ذل��ك م��ع رؤي���ة مجلس 

اإلدارة ن��ح��و حت��وي��ل ال��ك��وي��ت إل��ى 
مركز عاملى للبولينغ والتى انطلقت 
بإستضافة البطولة اآلسيوية التى 
شهدت جناحا غير مسبوق بشهادة 

جميع الدول املشاركة.

لشيخ طالل احملمد يتوسط منتخب الكويت للبولينغ

لقطة من املباراة

اللجنة التنظيمية لـ »طائرة 
األندية اخلليجية« جتري 

قرعة البطولة الـ37 باملنامة
أجرت اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة اخلليجية أول من أمس 
قرعة البطولة ال�37 التي سيستضيفها نادي الكويت الكويتي 

خالل الفترة من 2 حتى 11 فبراير املقبل.
وأسفرت القرعة التي أجريت في البحرين بحضور ممثلي 
الفرق اخلليجية املشاركة عن افتتاح ن��ادي الكويت الكويتي 
مشواره في البطولة بلقاء العني اإلم��ارات��ي فيما سيلعب في 
املباراة الثانية السيب العماني مع الهالل السعودي والشرطة 
القطري مع دار كليب البحريني )حامل اللقب( في املباراة الثالثة.

وف��ي اجلولة الثانية يلتقي الكويت الكويتي مع الشرطة 
القطري ودار كليب البحريني مع السيب العماني والهالل 

السعودي مع العني اإلماراتي.
وسيلعب في اجلولة الثالثة الكويت الكويتي مع السيب 
العماني والعني اإلم��ارات��ي مع الشرطة القطري فيما سيلعب 

باملباراة الثالثة الهالل السعودي مع دار كليب البحريني.
وف��ي اجلولة الرابعة سيلعب الكويت الكويتي مع الهالل 
السعودي والعني اإلماراتي مع دار كليب البحريني والسيب 

العماني مع الشرطة القطري.
وسيشهد اليوم اخلتامي للبطولة في اجلولة اخلامسة مباراة 
الكويت الكويتي مع دار كليب البحريني والشرطة القطري 
والهالل السعودي والسيب العماني مع العني اإلماراتي.وستقام 
منافسات البطولة على صالة نادي الكويتي الكويتي من 2 فبراير 

وحتى 11 املقبل بنظام الدوري من دور واحد )جتميع نقاط(.


