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• سارة احلوال ترفع علم الكويت مع زميلتيها في املنتخب

•...و على منصة التتويج في بطولة آسيا

أكدت ريادتها من خالل تاريخ حافل باإلنجازات في مسيرة  11عام ًا

سارة الحوال سيدة الرماية العربية لمسابقات التراب
ريا�ضة الرماية من �أف�ضل الريا�ضات التي ت�ساهم يف كتابة تاريخ احلركة الريا�ضية
الكويتية على ال�ساحة الدولية والعربية واال�سيوية ورائدة اخلليج وذلك من خالل
االجنازات التي يحققها رماة وراميات اللعبة يف البطوالت املختلفة.
اليوم تقدم «ال�شاهد» �سيدة الرماية العربية واخلليجية وبطلة ا�سيا
الرامية �سارة احلوال التي بد�أت م�سريتها الناجحة منذ عام
 2006ونظرا ملوهبتها ونبوغها يف الرماية تلقت دعما
متميزا من م�س�ؤويل نادي الرماية حتى انها ا�صبحت اول
امر�أة كويتية ترمي بال�شوزن.
ومنذ ان بد�أت �سارة احلوال م�سريتها يف رماية الرتاب
والنجاح حليفها يف كل بطولة ت�شارك فيها فكانت
اول �سيدة عربية حترز ذهبية الرتاب يف بطولة
ا�سيا بالهند عام  2012وحافظت على لقبها يف
بطولة ا�سيا التي اقيمت يف ابوظبي عام 2016
كما احتكرت �سارة احلوال ذهبية �سالح الرتاب يف
 4بطوالت عربية متتالية ف�أ�صبحت �سيدة الرماية العربية
اي�ضا ت�ضم �ضمن جمموعتها ذهبية غرب ا�سيا التي اقيمت يف
الكويت  2011واي�ضا برونزية البطولة الدولية الكربى يف
اذربيجان ثم ف�ضية بطولة العامل الع�سكرية التي اقيمت
مناف�ساتها يف قطر عام  2013ومنذ ايام فازت بذهبية
رماية املختلط للرتاب يف بطولة ا�سيا مع زميلها
عبدالرحمن.
هذا قليل من كثري لكنه االطار العام الذي يحيط
ب�سيدة الرماية العربية �سارة احلوال وهو اطار
من نور و�صفحة م�رشفة يف تاريخ الريا�ضة
الكويتية.
���س��ارة احل���وال ب���د�أت م�شوارها يف
الريا�ضة بلعبة الكراتيه ثم الكرة
ال��ط��ائ��رة التي ا�صبحت فيها
العبة مهمة ولها ثقلها يف
الفريق االول ث��م تركتها
الى ريا�ضة الرماية التي
كانت اح��ب اليها م��ن اي
• سارة احلوال
ري��ا���ض��ة حتى ا�صبحت
جتهز بندقيتها
�سوبر الرماية العربية

لل�سيدات وكتبت تاريخا جميدا وخالدا يف �صفحات الريا�ضة الكويتية.
يف لقاء �سابق دانت �سارة احلوال بالف�ضل الكبري يف م�سريتها الريا�ضية الى والدتها
وقالت عنها انها القلب الكبري الذي قدم يل اكرب الدعم ورافقتني يف كل مراحلي
املهمة يف حياتي الريا�ضية حتى ا�صبحت على الطريق ال�صحيح ووقفت تراقبني
وتوجهني من على بعد.وعن كلمة ال�رس بينها وبني ريا�ضة الرماية قالت
�سارة احلوال :وجدت نف�سي يف هذه اللعبة وهذا هو ال�رس الكبري الذي
يربطني بها ا�ضافة الى انها ا�شعرتني بامل�س�ؤولية ب�صورة مبا�رشة واي
خط�أ ال يتحمله معي احد كما انها علمتني ال�صرب والرتكيز يف اي عمل
�س�أقوم به.
وعن البطوالت العربية قالت احلوال :لقد ا�صبحت تزداد �صعوبة حيث
ان الرماية الن�سائية يف الدول العربية ت�شهد اهتماما كبريا االن وان كان
عدد امل�شاركات فيها اقل من عدد الرجال والالفت االن انه يوجد راميات
ممتازات يف كل من م�رص ولبنان واملغرب وقطر واالمارات وعمان ما
يجعل التكهن بالنتائج م�سبقا امرا �صعبا.
و�أكدت احلوال بطلة القارة ال�صفراء و�سيدة رماية الرتاب
العربية انها لن تعتزل فلديها حلم كبري مل يتحقق بعد
وت�سعى الى حتقيقه وتعمل من اجل ان ت�صل اليه وهو
احل�صول على ذهبية اوملبية يف اوملبياد طوكيو
 .2020وا�شارت الى انها كانت قريبة جدا من الت�أهل
الى اوملبياد ريو دي جانريو  2016لوال انها مل
توفق يف ا�صابة طبق واحد وهو الفارق بينها وبني
الالعبة ال�صينية التي ت�أهلت واحللم الثاين هو الفوز
ببطولة العامل.
ان ما �رسدناه عن �سارة احلوال جزء ي�سري من اجناز
كبري يف م�سرية ب��د�أت منذ  11عاما  2006كانت
معظمها جناحات رفعت خاللها علم الكويت و�سطرت
تاريخا لرماية املر�أة الكويتية واكدت خالله على
ريادتها لهذه اللعبة خليجيا وتوجت نف�سها �سيدة
اللعبة على امل�ستوى العربي بفوزها  4مرات متتالية
يف البطوالت العربية ويف ا�سيا حدث وال حرج فهي
البطلة رغم املناف�سات ال�رش�سة التي تواجهها ولديها
حلمان الفوز مبيدالية اوملبية وبطولة العامل ،نتمنى
�أن تتحقق احالمها فهي ا�ضافة كبرية للريا�ضة الكويتية
الن�سائية عامة والرماية خا�صة.

• الشقيقتان سارة وشهد احلوال بطلتا الرماية النسائية

قطاع كرة القدم يشهد نهضة وتطوراً

مواهب متميزة ونبوغ مبكر
لبراعم قدم الجهراء
كتب يحيى �سيف:

• براعم قدم اجلهراء

ي�شهد قطاع كرة القدم ب�صفة عامة واملراحل
ال�سنية خ��ا���ص��ة ف��ئ��ة ال�ب�راع���م يف ن��ادي
اجلهراء تطورا وا�ضحا ونه�ضة كبرية تعك�س
اهتمام �إدارة النادي بهذه املرحلة ودعم
الأجهزة الفنية والإداري��ة التي يوفرها لهذه
املرحلة وج��اءت النتائج والأل��ق��اب التي
حققها فريق الرباعم معربة عن هذا االهتمام
حيث توافرت كل عوامل النجاح لالعبني .
ويف هذا الإط��ار توج اجلهراء بلقب مهرجان
ال�����ص��غ��ار وال�ب�راع���م للمو�سم الريا�ضي

،2017/2016وح�صل على ك�أ�س ال�صغار
م��ن مواليد 2004/2003بعد ال��ف��وز على
براعم كاظمة بالنهائي بنتيجة 1/2ونال
املركز الثالث فريقا الكويت وال�ساملية
وقام ع�ضو اللجنة الفنية ومدير املنتخبات
ومهرجانات ال�صغار والرباعم يف احتاد القدم
�سليمان اخل�لاوي ،بتتويج الفرق احلا�صلة
على املراكز الثالثة الأولى يف ك�أ�س ال�صغار.
وخالل التتويج مت تكرمي �أف�ضل الالعبني يف
الأن��دي��ة الريا�ضية املميزة يف مهرجانات
مواليد  2004و 2005و 2006وم��ا فوق.
وكانت جلنة الرباعم اختتمت يف ال�سابق

سعادة بنت سالم :األرقام كشفت تطوراً

في مسيرة الرياضة النسائية
قالت �سعادة بنت �سامل اال�سماعيلية مديرة دائرة
الريا�ضة الن�سائية ع�ضو اللجنة الأوملبية العمانية :اذا
حتدثنا على م�ستوى اخلليج خالل � 10سنوات من 2008
الى  2017ف�إن العدد الكبري من البطوالت وامل�ستوى
الفني لها يجعلنا نرى �أن هنالك تطويرا لريا�ضة
املر�أة وزيادة يف عدد ممار�سات الريا�ضة الن�سائية،
وهذا يدل على انت�شار ثقافة الريا�ضة لدى املجتمع
الذي تغري �إلى الأف�ضل ومن ال�سهل ان ترى �أنثى على
امل�ستوى العربي واخلليجي وهي ترفع من م�ستوى
امليداليات يف امل�شاركات الأوملبية.
وقالت :ا�ستطاعت املر�أة �أن حتقق بع�ضا من �أهدافها
ولكن نطمح لالكرث ،ونتمنى ان نرى املر�أة الريا�ضية
يف تزايد يف البطوالت وان تكون يف �أماكن �صنع القرار،
وقالت �إن املراة مل ت�أخذ كل حقوقها لكننا نطمح لأن
يكون لها ن�صيب وافر يف ت�أهيل الكوادر الب�رشية يف
الريا�ضة �سواء تدريبية �أو حتكيمية �أو �إداري��ة ،وان
تكون لديها �أماكن خا�صة للممار�سة الريا�ضية.
وفيما يتعلق مبونديال  2022قالت �إن جميع الدول
اخلليجية معنية بهذا املو�ضوع وعليها ان تدعم
وت�ساهم يف اجن��اح املونديال ،وامل��ر�أة اخلليجية
لديها الرغبة يف امل�ساهمة يف املونديال.

وعن ال�صحة والريا�ضة قالت انه يوجد راب��ط مهم
بينهما فاذا كانت لديك �صحة جيدة ت�ستطيع ممار�سة
الريا�ضة ب�شكل جيد ،ومع ال�صحة والريا�ضة ي�أتي
اجل��م��ال .وا���ش��ارت ال��ى انها تعتقد ب���أن الريا�ضة
الن�سائية اخلليجية حققت الكثري من الطموحات
والدليل وجود املر�أة اخلليجية يف اللجان االوملبية
املحلية وح�صولها اي�ضا على منا�صب يف اللجان
االوملبية الدولية.
و�أ�شارت �إلى �أن الريا�ضة الن�سائية يف دول اخلليج ال
تزال حديثة العهد ،وبالتايل ف�إنها حتتاج الى مزيد
من الوقت؛ لكي ت�صبح مناف�سة على امل�ستويني العربي
والدويل ،حيث ال تزال هنالك العديد من الدول التي
�سبقتنا يف هذا املجال.
و�أ�ضافت �أن املر�أة اخلليجية متكنت من نيل حقوقها
يف ممار�سة واحرتاف الريا�ضة مبختلف �أنواعها ،وهذا
�أمر ايجابي يجب ان نبني عليه ،وذلك من خالل ت�شجيع
الفتيات على ممار�سة الريا�ضة ،واكت�شاف املواهب
الريا�ضية يف �سن مبكرة ،بدءا من املدار�س االبتدائية،
وذلك لتكوين نواة ملنتخباتنا اخلليجية التي ميكن �أن
ت�صبح مناف�سة على امل�ستويني الإقليمي والدويل يف
امل�ستقبل.

• سعادة بنت سالم حتتفل في ختام إحدى البطوالت برفع الكأس

دوري ال�صغار مواليد  ،2004-2003وح�صل
على املركز الأول نادي الكويت ،ونال املركز
الثاين العربي ،واملركز الثالث القاد�سية،
و�سبق للجنة �أن قامت بتنظيم ثمانية مهرجانات
ملواليد  2006 2005- - 2004وما فوق.
وك�شف ب��راع��م اجل��ه��راء ل��ك��رة ال��ق��دم عن
موهبتهم ونبوغهم املبكر خ�لال مباريات
دوري ال�صغار او يف امل��ه��رج��ان��ات التي
ينظمها االحت���اد و�سبق ل��ه حتقيق نتيجة
قيا�سية بالفوز على ال�ساحل � /10صفر يف
املو�سم الأ�سبق ،وو�ضح وجود �أكرث من العب
موهوب ينتظره م�ستقبل باهر مع اللعبة.

