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انطاق فعاليات «آسيوية» الرماية اأولى« ..أون اين»
جميع اا�ستعدادات الخا�سة بالبطولة،
كما ت��م ااجتم��اع م��ع اللج��ان الفنية
ا�سيوي��ة للرماية عبر
من ااتح��ادات ا أ
خا�سية ااأوناين لو�س��ع اآخر النقاط
الفنية للبطولة ،واأع��رب ااإبراهيم عن
ارتياح��ه لم��ا ت��م تنفي��ذه وتجهي��زه،
حيث ت�سير ااأمور ح�سب المقرر لها من
الناحية الفنية وااإدارية.
وفي ختام ت�سريحه تمنى اابراهيم
التوفي��ق لرم��اة ورامي��ات المنتخبات
الوطني��ة ف��ي تحقي��ق المزي��د م��ن
اانجازات الدولية با�سم وطننا الحبيب
الكويت.
وعلى م�ستوى اللج��ان التحكيمية
أاكد الحكم الدولي حمد عقل الروي�سان-
رئي�س لجنة حكام اأ�سلحة الخرطو�س
بن��ادي الرماي��ة الكويت��ي اأن اللجن��ة
ت�ستع��د لب��دء مناف�س��ات البطول��ة
على النح��و المخطط وذل��ك من خال
ااجتماعات والدورات التن�سيطية قبل
انطاق البطولة حيث تم توزيع المهام
وااأدوار وتحديد مواعيد اإقامة الجوات

تتوا�سل اا�ستعدادات على ميادين
ال�سيخ �سباح ااأحمد ااأولمبي للرماية
انطاق مناف�سات البطول��ة اا�سيوية
ااأولى للرماية (اأون اين) حيث �ستبداأ
التدريبات الر�سمية اعتباراً من ال�ساعة
العا�سرة �سب��اح اليوم بميادين رماية
اأ�سلحة الخرطو�س وفي نف�س التوقيت
تب��داأ التدريب��ات الر�سمي��ة بميادي��ن
أا�سلحة الر�سا���س ،وت�ستمر فعاليات
البطولة حتى يوم ال�سبت القادم ،وقد
�سخر نادي الرماية الكويتي الريا�سي
كاف��ة اإمكانيات��ه م��ن اأجل اإظه��ار هذه
البطولة ب�سكل م�سرف وائق يتنا�سب
ومكان��ة �سمع��ة دول��ة الكوي��ت عل��ى
الم�ستوى الدولي.
و�سرح عدن��ان نا�س��ر ااإبراهيم �
اأمين ال�سندوق الم�ساعد بنادي الرماية
الكويتي الريا�سي ب��اأن اللجنة العليا
المنظمة للبطولة قد عق��دت اجتماعها
م�ساء اأم�س برئا�س��ة مدير البطولة بيد
مناحي الع�سيمي – بح�س��ور اللجان
الفنية وااإدارية حيث تم ااطاع على

التدريبية والج��وات الر�سمية وكذلك
مرحل��ة النهائي ل��كل م�سابقة وتحديد
الطاق��م التحكيمي لها و آالي��ة التوا�سل
مع اللجان التحكيمية بالدول الم�ساركة
في البطولة.
م��ن جانب��ه اأ ك��د الحك��م الدول��ي
خالد عب��داه الجري��د – رئي���س لجنة
حكام اأ�سلح��ة الر�سا�س – على اأهمية
اا�ستع��داد المبكر للبطول��ة خ�سو�س ًا
واأنها تقام بنظ��ام ااون اين بم�ساركة
رماة ورامي��ات الق��ارة اا�سيوي��ة واأن
التوا�سل �سيكون مع الحكام الدوليين
الم�ساركي��ن بالبطول��ة اأ وا ب��اأ ول
لر�س��د النتائ��ج  ،واأكد بعل��ى ن لجنة
ح��كام الر�سا���س حر�س��ت عل��ى عقد
ااجتماعات المبكرة لاطاع على اأخر
الم�ستجدات واآلي��ة تطبيق نظام ااون
اين ومناق�سة جدول الم�سابقات المعد
للبطول��ة من حي��ث اأع��داد الم�ساركين
ومواقيت الم�سابقات والتجهيز للجوات
التدريبية للرماة وكذلك توزيع الحكام
على الم�سابقات المختلفة.

اتحاد «اأثقال» يختتم منافسات بطولة السيدات اأولى المفتوحة
اختتمت اأم���س ااأول مناف�س��ات بطولة
ال�سي��دات ااأول��ى المفتوح��ة لرف��ع ا أاثقال
والتي نظمها ااتحاد الكويتي للعبة على مدار
ثاثة أاي��ام بغية تطوير م�ست��وى الاعبات
واإعدادهن لا�ستحقاقات الخارجية.
و�سهدت مناف�سات اليوم الثالث وااأخير
من البطولة التي اأقيمت على �سالة ااتحاد
في ن��ادي الت�سامن فوز �سو�س��ارة كريزلدا
بالمركز ااأول لفئ��ة ( 81كغم) تلتها فاطمة
البلو�سي في المركز الثاني.
وف��ي مناف�سات فئ��ة ( 87كغم) جاءت
المت�سابقة �سهد الحمادي ف��ي المركز ااأول
وفاطم��ة ح�سي��ن ف��ي المرك��ز الثان��ي اأم��ا
مناف�س��ات ( 87كغ��م  )+اأ�سف��رت ع��ن فوز
حوراء المو�سوي بالمركز ااأول واأروى اأحمد
بالمركز الثاني.
وق��ال رئي���س ااتح��اد الكويت��ي لرفع
ااأثقال طال الج�سار لوكالة ااأنباء الكويتية
(كون��ا) اإن البطول��ة التي �سه��دت م�ساركة
 34مت�سابقة ف��ي اأوزان مختلفة ا�ستهدفت
اإ ع��داد الاعب��ات و�سق��ل مهاراته��ن م��ن
خال المناف�س��ات المحلية الت��ي ت�سهم في
تطوير م�ستوياته��ن و إاعدادهن للم�ساركات
الخارجية.
واأ�ساف اأن الكويت تزخ��ر بالعديد من
المواهب واأن منتخب ال�سيدات ي�سم اعبات

«األعاب الشتوية» ينظم بطولة
«اأولمبية» لهوكي الجليد ..فبراير المقبل

اأعل��ن رئي�س نادي ااألع��اب ال�ستوية فهي��د العجمي تنظيم
النادي بطول��ة كاأ�س اللجن��ة ااأولمبية الكويتي��ة ااأولى لهوكي
الجليد لاأندي��ة لفئتي الرجال وال�سيدات ف��ي الفترة من ال�سابع
اإلى الثالث ع�سر من فبراير المقبل بم�ساركة ثمانية اأندية محلية
بواقع اأربعة لكل فئة.
وقال العجم��ي لوكالة ا أانب��اء الكويتي��ة (كون��ا) ام�س إان
مناف�سات البطولة التي �ستجري في �سالة عجيل العجران التابعة
للنادي بمنطقة بيان هي ا�ستكمال للن�ساط الريا�سي المحلي لهذه
اللعبة بالنادي بعد اإقامته بطولة الدوري الوطني للعبة وا�ستمرت
اأكثر من �سهرين و�سملت جوات عديدة.
وثمن موافقة اللجنة ااأولمبي��ة الكويتية بقيادة ال�سيخ فهد
نا�سر �سباح ا أاحمد ال�سباح على رعاية البطولة واطاق ا�سمها
عليها «مما يج�س��د حر�س م�سوؤول��ي اللجنة عل��ى تقديم الدعم
المتوا�س��ل لاأندية وااتح��ادات الريا�سية لارتق��اء بالريا�سة
الكويتية».
وذكر اأن اإقامة هذه البطولة تهدف اإل��ى تطوير الم�ستويات
الفنية لاعبي��ن والاعبات الكويتيين في ه��ذه اللعبة اإعدادهم
للبطوات الخارجية المقبلة م ؤوك��دا جاهزية النادي فنيا و إاداريا
وتنظيمي��ا انطاق مباري��ات البطولة التي �ستق��ام وفق قوانين
ااتحاد الدولي للعبة.
واأ�سار اإلى عزم النادي دعوة اأندية خليجية وعربية وكذلك
من الدول ال�سديقة للم�ساركة في مناف�سات الن�سخ المقبلة للبطولة
في حال تعافي العالم من وباء كورونا لت�سبح بطولة دولية على
م�ستوى ا أاندية.

«ااستئناف» تخفض
عقوبة الظفيري وهاني
متمي��زات عل��ى م�ست��وى الخلي��ج والعرب
موؤكدا حر���س ااتحاد عل��ى دعمهن لتمثيل
بادهن وتحقيق الميداليات في اا�ستحقاقات
ا آا�سيوية والدولية.
وذكر الج�سار اأنه تم تكريم الاعبة اأبرار
الفهد التي ح�سلت على جائزة اأف�سل اعبة
في البطولة من قبله ورئي�س اللجنة الن�سائية

الهال السعودي يتعاقد مع الحمدان

اأعلن الهال ال�سعودي ،م�ساء اأم�س عن تعاقده ب�سكل ر�سمي
مع عبد اه الحمدان مهاجم نادي ال�سباب ،في �سفقة انتقال حر.
ويع��د الحم��دان �ساح��ب ال� 21عام��ا ،أاح��د أاب��رز المواهب
ال�سعودية ،وظهر بم�ستوى افت مع ال�سب��اب خال الدور ااأول
من الدوري ،حيث �ساهم في  10اأهداف.
ون�س��ر الح�س��اب الر�سم��ي لله��ال ،عب��ر موق��ع التوا�س��ل
ااجتماعي «تويتر» ،فيديو تقديمي ل�سفقة عبد اه الحمدان ،وعلق
عليها« :ال�سقر هالي».
وكان الحمدان قد رف�س عر�س نادي ال�سباب ،وذلك بقيمة 10
مايين ريال �سعودي لمدة عامين وذلك في � 6سبتبمر  ،2020لكن
الاعب رد في نف�س اليوم عن قبول العر�س باعتباره غير مائم له.

في اللجنة ااأولمبية الكويتية فاطمة حيات
التي اأعرب عن �سك��ره وتقديره على دعمها
لاتحاد وكذلك رئي�س اللجنة الن�سائية في
ااتحاد المحلي �سهد بهبهاني.
وكان��ت مناف�س��ات الي��وم ا اأ ول م��ن
البطولة �سهدت فوز الاعب��ة اأنفال المنديل
في فئة ( 49كغم) وهي��ا ال�سلطان وب�ساير

الميا�س و�سهد حامد بالمراكز الثاثة ا أاولى
عل��ى التوالي ف��ي فئ��ة ( 55كغم) اأم��ا فئة
( 59كغم) فق��د �سهدت فوز �س��ارة المني�س
بالمركز ا أاول تلتها ع��ذوب الفرج والزهراء
كم�ساد بالمركزين الثاني والثالث كما فازت
كل من هاجر جمال وهيلي��ن وم�ساعل حمد
بمناف�سات فئة ( 64كغم).

«النصر» يضم مهاجم القادسية «سيسوجو»
انتق��ل النيجيري ديني�س
�سي�سوجو مهاجم القاد�سية،
اأم�س اإلى �سفوف الن�سر بعقد
يمتد لنهاية المو�سم الجاري.
و ج��ا ء ا لتعا ق��د م��ع
�سي�سوج��و ف��ي ظ��ل رغب��ة
ا�سفر ف��ي ا�ستقطاب
إادارة ا أ
مهاج��م آا خ��ر ،ف��ي الوق��ت
الذي �سعى خال��ه العنابي
لتعوي�س رحيل الليبي �سالم
الم�ساتي.
وم��ن المنتظ��ر اأ ن يب��د اأ
�سي�سو ج��و م�س��و ا ر ه م��ع
الفريق م��ن الجول��ة الثانية
للدوري ،عندما يواجه الن�سر
نظي��ره القاد�سي��ة ي��وم 31
يناير الجاري.
وكان ديني�س �سي�سوجو
�ساح��ب ال���  22عام��ا ،ق��د
ا�سفر ف��ي الفترة
غاب عن ا أ
الما�سي��ة ،بداع��ي تعر���س
المهاج��م النيجيري اإ�سابة
ع�سلية.
ويراه��ن الجه��از الفن��ي
للن�س��ر عل��ى �سي�سو ج��و
ل�سناع��ة الف��ارق بال�س��ق
الهجومي ،اإل��ى جانب اأحمد
الرياح��ي وم�سعل ف��واز مع
�سيد �سياء.

اتخ��ذت لجن��ة اا�ستئن��اف باتحاد الك��رة ق��رارا بتخفي�س
العقوبات الموقعة على الثنائي أاحمد الظفيري ور�سا هاني نجما
القاد�سية ومنتخب الكويت.
وكانت لجنة اان�سباط قد فر�ست عقوبة ااإيقاف  12مباراة
اإلى جانب عقوبة الطرد على الظفيري ،مع غرامة  4اآاف دينار.
فيما فر�ست عقوبة ااإيقاف لمدة  7مباريات على هاني اإلى
جانب غرامة  1500دينار.
وخف�ست اللجنة عقوباتها بعد قبولها اا�ستئناف المقدم من
اإدارة القاد�سية ونزلت اللجنة بعقوب��ة الظفيري اإلى  4مباريات
مع غرامة  1500دينار ،فيما نزلت بعقوبة ر�سا هاني اإلى مباراة
واحدة.
و�سهد مل��ف عقوبات الثنائ��ي حاله من الخ��اف في الفترة
ا أاخيرة على خلفية أاحداث مباراة الكويت والقاد�سية في نهائي
ك أا�س ولي العهد والتي انتهت لم�سلحة الكويت.

«الفحيحيل» يسابق الزمن
لتجهيز عايض وبورمية

«بيراميدز» يصمد وينتزع نقطة من اأهلي
�سيطر التع��ادل ال�سلبي على لق��اء ااأهلي وم�سيف��ه بيراميدز ،م�ساء
الثاثاء ،على ملعب الدف��اع الجوي ،في افتتاح الجول��ة العا�سرة للدوري
الم�سري .المباراة جاءت باهتة وبعيدة عن الم�ستوى المتوقع من الفريقين،
وتفجر الجدل التحكيمي حول هدف ملغي �سجله والتر بواليا مهاجم ااأهلي،
ب�سبب التحام م��ع �سريف اإكرامي حار���س بيراميدز .ااأهل��ي �سقط في فخ
التعادل ال�سلبي للمرة الثالثة بالدوري هذا المو�سم ،ورفع ر�سيده اإلى 21
نقطة في �سدارة الترتيب ،وارتفع ر�سيد بيراميدز اإلى  14نقطة في المركز
الرابع .حاول بيراميدز ،اا�ستحواذ منذ البداية ،واأف�سد اإكرامي ،كرة بينية
من أاف�سة اختراق دفاع بيراميدز ،ثم أام�سك كرة طولية قبل انطاق ح�سين
ال�سحات .وا�سطر ااأهلي ا�ستبدال اعبه محمد هاني ،بعد مرور  10دقائق
ل�سالح اأحمد رم�سان بيكهام لاإ�سابة .واأبعد بدر بانون ،كرة عر�سية من
طارق طه ظهير بيراميدز ،وم��رت عر�سية معل��ول دون متابعة من محمد
�سريف .و�سيطر الحذر على المباراة ،لكن بيرامي��دز حاول ك�سر هذا الحذر
بعر�سية من طارق طه اأبعدها دفاع ااأهلي ،ونال بيكهام اإنذا ًرا للخ�سونة
�سد رم�سان �سبحي .و أابعد إاكرامي ،تمريرة ق�سيرة وخطيرة من طارق طه،

و�ستت علي جبر كرة بينية في عمق دفاع بيرامي��دز ،وح�سل اأحمد �سامي
على إانذار للخ�سونة .و أام�سك ال�سناوي كرة خطيرة من تراوري أانطوي الذي
أا�ساع محاولة قريبة بعد تمريرة رم�سان ،وا�سطر بيراميدز إالى إا�سراك عمر
جابر في الدقيقة  44على ح�ساب اأحمد فتحي ،وخرج ال�سوط ااأول دون
اأهداف .وبداأ ال�سوط الثاني بمحاولة �سريعة من تراوري ،لكن دفاع ااأحمر
اأبعد الموقف ،ثم �سنحت محاولة من اأحمد توفيق �ستتها اأيمن اأ�سرف ،واأبعد
علي جبر عر�سي��ة ح�سين ال�سحات بع��د تمريرة �سريعة م��ن اأف�سة ،ونال
ال�سحات اإنذا ًرا ب�سبب لم�سة يد.
و�ساعت ر أا�سية من أانطوي بعي ًدا عن المرمى ،و أانقذ أايمن أا�سرف انفرا ًدا
لرم�س��ان �سبحي ،واأبع��د اأحمد �سام��ي محاولة قريبة م��ن محمد �سريف،
و�ساعت محاولة من تراوري من تمريرة ال�سعيد.
ودفع ااأهلي بالثنائي محمود كهربا ووالتر بواليا في الدقيقة  68على
ح�ساب ح�سين ال�سحات ومحمد �سريف ،ووجه دونجا ت�سويبة بعيدة عن
المرمى .واأبعد اأيمن اأ�س��رف ،عر�سية خطيرة من ت��راوري ،واأ�ساع بواليا
انفرا ًدا في الدقيقة  ،73بعدما ف�سل التمرير لكهربا ،لكن عمر جابر أابعدها.

ي�سابق ن��ادي الفحيحي��ل ،الزمن م��ن أاجل تجهي��ز الثنائي
�سعد عاي�س و�سلمان بورميه ،من أاجل �سمان تواجدهما في لقاء
خيطان� ،سمن المرحلة الثانية للدوري.
وت�سبب��ت ااإ�ساب��ة في خت��ام دوري الت�سني��ف ،في غياب
الثنائي عن موقعة القاد�سية ،في افتتاح م�سوارهما بالم�سابقة،
والتي خ�سرها ااأ�ساو�س.
ويراهن الجه��از الفني ،على ع��ودة الثنائ��ي لتعزيز قدرات
الفري��ق الهجومية من أاج��ل اا�ستعان��ة بخدمات �سع��د عاي�س
و�سلمان بورميه.
ويطم��ح ااأ�ساو�س لتغيي��ر ال�سورة الت��ي ظهروا به��ا اأمام
الملكي ،من خال ال�سعي للخروج بنتيجة اإيجابية اأمام خيطان،
الذي يتطلع للهدف نف�سه عقب خ�سارته في الجولة ااأولى اأمام
ال�ساحل.

