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االتحاد الدولي يدعو اتحاد الرماية الكويتي
للمشاركة بـ«نهائي أبطال العالم»
تلقى رئي�س االحت��اد الكويتي
ل��ل��رم��اي��ة ال��دع��وة الر�سمية
مل�شاركة الكويت ببطولة نهائي
ابطال العامل حيث يتم تنظيم
نهائي اب��ط��ال ال��ع��امل �سنويا
للرماة املتميزين ،والرماية
الكويتية تت�أهل �سنويا لنهائي
ابطال العامل.
وق���د �أر����س���ل االحت����اد ال���دويل
ال��دع��وة الر�سمية مل�شاركة
الكويت ببطولة نهائي ابطال
العامل برماية ال�سكيت والرتاب
الأوملبي.
و��صرح رئي�س االحت��اد العربي
وال��ك��وي��ت��ي ل��ل��رم��اي��ة دعيج
العتيبي ب�أن هذه البطولة يتم
تنظيمها �سنوي ًا من قبل االحتاد
الدويل الف�ضل الرماة يف العام
نف�سه ممن حققوا �إجنازات على
م�ستوى العامل.
وق��د مت اخ��ت��ي��ار ع��دد  2رم��اة
ه��ذا العام من احت��اد الرماية
ال��ك��وي��ت��ي �ضمن �أف�����ض��ل رم��اة
العامل والقائمة ت�شمل ا�سماء
�أف�ضل  9رماة يف العامل برماية
ال�سكيت والرتاب الأوملبي لدينا
البطل العاملي من�صور الر�شيدي
والبطل العاملي خالد امل�ضف
�ضمن الرماة الذين مت اختيارهم
حيث �سيتناف�سون ببطولة نهائي
ابطال العامل والتي �ستقام خالل
�شهر اكتوبر املقبل يف مدينة
العني بدولة االم��ارات العربيه
املتحدة.
و�أ�شار العتيبي الى ان الكويت
حققت بطاقتي ت�أهل لأوملبياد
طوكيو املقبل عن طريق البطل
عبدالرحمن الفيحان والبطل
من�صور الر�شيدي .والرماية

• دعيج العتيي والرامي من�صور الر�شيدي

الكويتية ت�سعى لتحقيق مزيد
م��ن ب��ط��اق��ات ال��ت���أه��ل لرماة
الكويت خالل البطولة اال�سيوية
املقبلة.
و�أعرب العتيبي عن تقديره للدعم
الكبري الذي حتظى به الرماية
الكويتية من �سمو �أم�ير البالد
ومن �سمو ويل العهد واحلكومة

وال�شعب الكويتي حتى �أ�صبحت
الرماية حم��ل اح�ت�رام وتقدير
دويل ل�ل��إجن���ازات العاملية
املتميزة ،كما تقدم بال�شكر
نيابة عن اخوانه �أع�ضاء جمل�س
االدارة لالخوة بالهيئة العامة
للريا�ضة وكل من دعم ريا�ضة
الرماية الكويتية.

متسابق الكارتينغ فهد الخالد
يتأهل لبطولة العالم في فرنسا
ت�أهل �أ�صغر مت�سابق عاملي يف
�سباقات الكارتينغ الكويتي
فهد اخلالد �إلى بطولة العامل
التي �ستقام يف مدينة «لومان»
الفرن�سية الأ�سبوع املقبل بعد
م�شاركته يف البطولة امل�ؤهلة
التي �أقيمت يف بلجيكا.
و�أع���رب �سفري الكويت لدى
بلجيكا ورئي�س بعثتيها لدى
االحت�����اد االوروب������ي وحلف
�شمال االطل�سي «ناتو» جا�سم
البديوي عن �سعادته بت�أهل
اخلالد ،م�ؤكدا ان ال�سفارة
متنحه الدعم الكامل ملوا�صلة
جناحه.
و�أ���ض��اف ال��ب��دي��وي �أن «من
واجبنا ك�سفارة كويتية دعم
الكويتيني امل�����ش��ارك�ين يف
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ض��ي��ة يف
بلجيكا» ،متمنيا للخالد كل
التوفيق.
من جانبه قال والد املت�سابق
فهد حممد اخل��ال��د �إن ابنه
م�ؤهل للم�شاركة يف بطولة
العامل للكارتينغ ،م�شريا �إلى
�أنه �شارك هو نف�سه يف �سباقات
ال�سيارات �سابقا.
وذكر �أن ابنه فهد بد�أ امل�شاركة
يف البطوالت الدولية يف �سن
ال��ع��ا��شرة معربا ع��ن �شكره
لل�سفري ال��ب��دي��وي وللجنة
ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��ا���ض��ة ون���ادي
ال�سيارات يف الكويت ولعدد
من اجلهات الراعية يف الكويت
على دعمهم له.
و�شارك يف بطولة الكارتينغ
ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت يف بلجيكا
اجلمعة املا�ضية وا�ستمرت
�إل��ى اليوم نحو � 150سائقا
كبريا ومبتدئ ًا.

العربي يسعى لتأقلم المحترفين الجدد سريع ًا
يخو�ض العربي مواجهة
ودية �أمام الأهلي البحريني،
غدا الأربعاء  ،يف بروفة
�أخرية قبل مواجهة االحتاد
ال�����س��ك��ن��دري ،ي����وم 27
�أغ�سط�ساحلايل ،على ا�ستاد
�صباح ال�����س��امل بالنادي
العربي يف ذهاب دور الـ32
مل��ن��اف�����س��ات ك���أ���س حممد
ال�ساد�س للأندية الأبطال.
وكان العربي الذي ا�ستهل
ا�ستعداداته للمو�سم احلايل
منت�صف ال�شهر املا�ضي قد
خا�ض مع�سكرا تدريبيا يف
�إ�سبانيا ،لعب خالله العديد
من املباريات الودية.
وكان قد عقد العربي م�ؤمترا
�صحافي ًا يف مقر النادي،
ل�ل��إع�ل�ان ع���ن اخل��ط��وات
التح�ضريية ال��ت��ي ت�سبق
مواجهة االحتاد ال�سكندري،
وذل���ك يف ح�����ض��ور اللواء
متقاعد م�صطفى جمعة.
ويف �سياق خمتلف قدمت
�إدارة ال��ع��رب��ي  3العبني
لو�سائل الإع�ل�ام ب�صورة
ر�سمية ،وه��م حمد �أمان،
والإ�سبانيني توري�س ورا�ؤول
ردويجر.
و�سبق لإدارة ال��ن��ادي �أن
�أعلنت التعاقد مع الثالثي
خالل الفرتة املا�ضية� ،إلى
جانب تعاقدها مع  9العبني
�آخرين منذ بداية املو�سم
احلايل.
جدير بالذكر �أن العربي مل
يتمكن يف املو�سم املا�ضي
من �إب��رام �صفقات جديدة،
ب�سبب م�ستحقات مل ي�سددها
يف وقتها لأحد املحرتفني.

• جانب من تدريبات �سابقة للعربي

األنصاري يعود لتشكيلة «األزرق» الجديدة
وق��ع اختيار ال��ك��روات��ي روميو
ج��وزاك ،املدير الفني ملنتخب
ال��ك��وي��ت ،ع��ل��ى ا���س��ت��دع��اء 26
الع ًبا ،خلو�ض مواجهتي نبيال
و�أ�سرتاليا ،املقرر �إقامتهما يومي
 5و� 10سبتمرب املقبل� ،ضمن
الت�صفيات الآ�سيوية املزدوجة
وامل�ؤهلة لك�أ�س العامل ،2022
وك�أ�س �آ�سيا .2023

و�شهدت قائمة الأزرق عودة العب
القاد�سية فهد الأن�صاري ،وزميله
يف الأ�صفر �ضاري �سعيد ،وحار�س
نادي الكويت حميد القالف� ،إلى
جانب مهاجم العربي علي خلف،
والذي مت ا�ستبعاده قبل مناف�سات
غرب �آ�سيا بداعي الإ�صابة.
وجاءت قائمة الكويت على النحو
ال��ت��ايل« :في�صل عجب ،ح�سني

املو�سوي� ،سليمان عبدالغفور،
علي �أحمد خلف� ،أحمد الظفريي،
بدر املطوع ،خالد حممد �إبراهيم،
�سلطان العنزي ،عامر معتوق،
عبد الله م���اوي ،ر�ضا هاين،
عيد الر�شيدي ،فهد الأن�صاري،
���ض��اري �سعيد ،حممد خالد،
ح�سني كنكوين ،حمد احلربي،
عمر حبيرت� ،سامي ال�صانع،

مهاجم مالي ينضم لمعسكر خيطان التركي

• �سفري الكويت لدى بلجيكا مع املت�سابق فهد اخلالد

ك�شف م�����ش��اري امل��ط�يري مدير
ال��ف��ري��ق الأول ل��ك��رة ال��ق��دم يف
خيطان ،عن ان�ضمام املهاجم
املايل �سامبا تونكاري القادم من
�صور العماين لتدريبات الفريق
يف مع�سكره اخلارجي يف تركيا.
و�أ���ش��اد املطريي يف ت�رصيح له
ب���أج��واء املع�سكر ال��ذي ي�أتي
�ضمن ثاين مراحل الإعداد للمو�سم
املقبل ،يف ظل �سري الربنامج
وف � ًق��ا مل��ا ه��و خمطط ل��ه و�سط
التزام تام من الالعبني.
وبني �أن اجلهازين الإداري والفني
يعوالن على املع�سكر لالرتقاء
مب�ستويات ال��ل��ي��اق��ة البدنية
واجلاهزية الفنية قبل بدء مرحلة
التجهيز الأخ�ير حملي ًا للدوري
ال��ذي ي�ستهله الفريق مبواجهة
اجلهراء.
و�أ�ضاف �أن خيطان �سيالقي فريق
�سيجورين �سبور الرتكي يف م�ستهل
مبارياته التجريبية باملع�سكر
غ � ًدا ،وفقا للربنامج املو�ضوع
من قبل اجلهاز الفني الذي يت�ضمن
�إقامة  4مواجهات.

• جانب من تدريبات خيطان برتكيا

حولت التقريرين المالي واإلداري
«الطائرة» ّ

إلى الهيئة واعتمدت لجنتي االنضباط واالستئناف
كتب يحيى �سيف:
حولت اجلمعية العمومية الحتاد الطائرة
ال��ت��ق��ري��ري��ن امل���ايل والإداري للمو�سم
املنق�ضي ال��ى الهيئة العامة للريا�ضة
التخاذ الالزم،حيث ان هذين التقريرين
يرتبطان بن�شاط االحت���اد ال�سابق ومت
تعيني مراقب ح�سابات للمو�سم اجلديد
بالإ�ضافة العتماد �أ�سماء جلنة االن�ضباط
برئا�سة عبد العزيز املنديل وع�ضوية هزاع
ال�سعيدي و�سامل الفريحان وعبد الهادي
احمد وم�صطفي مال وتر�أ�س جلنة اال�ستئناف

فهد حمود ،فهد الهاجري ،في�صل
زاي����د ،ي��و���س��ف ن��ا��صر ،حميد
القالف ،و�رشيدة ال�رشيدة».
جدير بالذكر �أن «الأزرق» ودع
بطولة ك�أ�س احتاد غرب �آ�سيا،
ؤخرا بالعراق ،من
التي �أقيمت م� ً
الدور التمهيدي ،عقب خ�سارته
من البحرين ،يف اجلولة الثالثة
ملناف�سات املجموعة الثانية.

حممد �صفر وع�ضوية احمد بو�شهري وم�ساعد
العمريي وحممد عبا�س وفهد ال�شمري جاء
ذلك يف االجتماع الذي عقد م�ساء �أم�س الأول
يف مقر االحت��اد مببنى اللجنة االوملبية
مبنطقة حويل وهو االجتماع الأول للجمعية
العمومية بعد انتخاب جمل�س الإدارة اجلديد
لالحتاد يف ظل رفع الإيقاف عن امل�شاركات
اخلارجية للمنتخبات الوطنية وفرق الأندية
املحلية.
وعلمت «ال�شاهد» �أن جمل�س الإدارة �أمت
جتهيز الئحة امل�سابقات اجلديدة و�أ�صبحت
قابلة لال�صدار والتطبيق متهيدا لإر�سالها

للأندية ب�شكل ر�سمي ومن املتوقع �أن ت�ستمر
جلنة امل�سابقات يف اعتماد نظام الدرجتني
«املمتاز» و«االول���ى» يف بطولة ال��دوري
املو�سم املقبل مع ال�صعود والهبوط بينهما.
وكانت اجلمعية العمومية قد وافقت يف وقت
�سابق على حرية انتقال الالعب الذي ي�صل
�إلى � 30سنة �إيل �أي ناد يرغب يف التعاقد
معه من دون موافقة ناديه الأ�صلي كما
وافقت على عودة الالعب املحرتف الأجنبي
للم�شاركة م��ع ف��رق الأن��دي��ة يف بطوالت
االحتاد بالإ�ضافة �إلى فتح باب االنتقاالت
على �سبيل الإعارة.

• �أع�ضاء العمومية اثناء االجتماع

