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  النتيجة  االتحـــــــــاد المرآز  الرمـــــــــــــاية  مــــــــــــــــــــاالس  م

ي    1 د اهللا الطرق عب
  الرشيدي

  146/150  االتحاد الكويتي   ولاأل  رجـــــــال –سكيت 

  144/150  االتحاد الكويتي   الثاني  ،،  ناصر محمد الديحاني   2
  144/150  االتحاد الكويتي   الثالث  ،،  أنور الحمـــــاد   3
  141/150  االتحاد الكويتي   االول  رجـــــــال –تراب   طالل عبد اهللا الرشيدي   1
  138/150  الكويتي  االتحاد  الثاني  ،،  ناصر بدر المقلد   2
3  

  عبد الرحمن الفيحان 
  137/150  االتحاد الكويتي   الثالث  ،،

  185/200  االتحاد الكويتي   األول  رجـــــــال –دبل تراب    فهيد محمد الديحاني   1
  177/200  االتحاد الكويتي   الثاني  ،،  مشفي عبد اهللا المطيري   2
  175/200  ني الحرس الوط  الثالث  ،،  حمد محمد العفاسي   3
  81/100  االتحاد الكويتي   األول     سيـــــدات  – رابـــــــــت  شهد عبد الرحمن الحوال  1
  78/100  االتحاد الكويتي   الثاني  ،،  سارة عبد الرحمن الحوال  2
  64/100  االتحاد الكويتي   الثالث  ،،  سمية ناصر الجحيل   3
  82/100  االتحاد الكويتي   األول  دات ــــــــسي سكـــــيت ـ  شيخة على الرشيدي   1
  82/100  االتحاد الكويتي   الثاني  ،،  افراح عادل عبد الرحمن  2
  82/100  االتحاد الكويتي   الثالث  ،،  إيمان سالم الشماع   3
  167/200  االتحاد الكويتي   األول  ين ــــــناشئ –  دبــــل تــــراب  اسامة الفيحان   1
  164/200  االتحاد الكويتي   الثاني    محمد فرحان المطيري   2
  113/200  االتحاد الكويتي   الثالث    عبد اهللا المطيري   3
  118/125  االتحاد الكويتي   األول  ين ــــــناشئ –  سكـــــــيت  عبد العزيز محمد السعد  1
  112/125  االتحاد الكويتي   الثاني  ،،  محمد العازمي   2
  111/125  الكويتي  االتحاد  الثالث  ،،  ماجد العنزي  3
  121/125  االتحاد الكويتي   األول  ن ــــناشئي –راب  ــــــــت  طالل عبد اهللا الرشيدي   1
  106  االتحاد الكويتي   الثاني  ،،  عبد اهللا الهاملي   2
  99  االتحاد الكويتي   الثالث  ،،  عبد المحسن الهاملي   3
  109  االتحاد الكويتي   األول  رمايةـ مدرسة الين ــــــناشئ –  سكـيت  فيصل الحربي   1
  89  االتحاد الكويتي   الثاني  ،،  جاسم العنجري   2
  84  االتحاد الكويتي   الثالث  ،،  احمد المويزري  3
  101  االتحاد الكويتي   األول  ـ مدرسة الرمايةين ـناشئ –  تـراب  فراج الرشيدي   1
  99  االتحاد الكويتي   الثاني  ،،  حمد احمد األصمعي   2
  96  االتحاد الكويتي   الثالث  ،،  صنت سلطان الديحاني   3
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 653.7/700  الحرس الوطني   االول   رجــــال –مسدس ضغط الهواء   مشعل سند المطيري  1
 649.7/700  االتحاد الكويتي   الثاني  ،،  زيد زعال الظفيري   2
  647/700  الحرس الوطني   الثالث  ،،  حسن المال  3
 699.8/700  اتحاد قيرغستان االول    رجـــال –قية ضغط الهواء بند  روسالن اسماعيلوف  1
 681.7/700  االتحاد الكويتي  الثاني  ،،  خالد شارع السبيعي  2
 678.6/700  االتحاد الكويتي   الثالث  ،،  عبد اهللا عوض الحربي  3
 683.4/700  الحرس الوطني  االول    رجـــال – متر  50 حرة بندقية مشعل محمد الطاحوس   1
 683.4/700  اتحاد قيرغستان  الثاني  ،،  روسالن اسماعيلوف  2
 683.3/700  االتحاد الكويتي   الثالث  ،،  خالد شارع السبيعي  3
  578/600  االتحاد الكويتي  االول    سيدات – متر  50 حرة بندقية  مريم محمد ارزوقي   1
  574/600  اتحاد قيرغستان  الثاني  ،،  سابينا اسمعيلوفا  2

            
  568/600  االتحاد الكويتي  االول    ناشئين – متر  50 حرة بندقية  بنـدر المطيري   1
  566/600  اتحاد قيرغستان  الثاني  ،،  نوريزبيك اآبر ييلي   2
  563/600  االتحاد الكويتي   الثالث  ،،  محمد عادل عبد الرحمن  3
 614.4/700  ويتي االتحاد الك االول    رجال – متر  50 مسدس حر  مشعل سند المطيري  1
 598.1/700  االتحاد الكويتي   الثاني  ،،  علي المطيري   2
 597.3/700  االتحاد الكويتي   الثالث  ،،  مدعث عبيد السهلي   3
 463.4/500  اتحاد قيرغستان  األول  سيــداتهواء ـ ال ضغط مسدس   باختيجول ماخمادوفا  1
 447.6/500  االتحاد الكويتي   الثاني  ،،  إيمان عادل بولند   2
 442.8/500  االتحاد الكويتي   الثالث  ،،  اسراء رضا بهمن   3
 498.6/500  االتحاد الكويتي   األول   سيــداتهواء ـ ضغط البندقية   مريم ارزوقي   1
 495.6/500  اتحاد قيرغستان  الثاني  ،،  سابينا اسمعيلوفا  2
 491.3/500  االتحاد الكويتي   الثالث  ،،  حصة نبيل الزايد   3
 394/400  اتحاد قيرغستان األول   ناشئاتسيدات  –بندقية ضغط الهواء   سابينا اسمعيلوفا 1
 389/400  االتحاد الكويتي  الثاني  ،،  حصة نبيل الزايد  2
 389/400  االتحاد الكويتي  الثالث  ،،  شيماء بوحمد  3
 573/600  غستاناتحاد قير األول   ناشئيــن –بندقية ضغط الهواء   نوريزبيك اآبر ييلي  1
 571/600  االتحاد الكويتي  الثاني  ،،  محمد عادل عبد الرحمن 2
 569/600  االتحاد الكويتي  الثالث  ،،  علي فرحان المطيري  3
 502  االتحاد الكويتي  األول  ناشئيـــــــــــــــنمسدس ضغط هواء ـ  خليفة الظفيري  1
 493  االتحاد الكويتي  الثاني ،، داوود سميط 2
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  لنتيجةا  االتحـــــــــادالمرآز الرمـــــــــــــاية االســــــــــــــــــــم م

 369/400  اتحاد قيرغستان األول سيدات ناشئــــــاتمسدس ضغط هواء ـ   باختيجول ماخمادوفــا 1
 305/400  االتحاد الكويتي  الثاني ،،  روان القطــــــــــــــان  2
 301/400  االتحاد الكويتي  الثالث ،،  شيخــــــة القطــــــــان 3
 269  االتحاد الكويتي  األول  مدرسة الرماية ـ رجالهواء ـ بندقية   حمد العويسير  1
 258  االتحاد الكويتي  الثاني ،،  فهد محمد العجمي  2
 197  االتحاد الكويتي  الثالث ،،  صقر مبارك الشالحي 3
  249  االتحاد الكويتي   األولسيدات  –هواء ـ مدرسة الرماية بندقية  العنود سعد السعيدي   1
  179  االتحاد الكويتي  الثاني ،، منصور دانة فايز ال  2

         
  318  االتحاد الكويتي   األول  سيداتهواء ـ مدرسة الرماية ـ مسدس  آمنة ابراهيم الكندري   1
  258  االتحاد الكويتي  الثاني ،، فرح اسماعيل علي   2
  236  االتحاد الكويتي  الثالث ،، مشاعل ابراهيم الكندري  3
    االتحاد الكويتي   األول  رماية القوس والسهم ـ رجــال يدي فهد آامل الرش  1
    االتحاد الكويتي   الثاني  ،، لرحمن اعبد الرحمن عادل عبد   2
    االتحاد الكويتي   الثالث  ،، عبد العزيز محمد بوشهري  3
    االتحاد الكويتي   األول  رماية القوس والسهم ـ ناشئين لرحمن اعبد الرحمن عادل عبد   1
    االتحاد الكويتي   الثاني  ،، طالل منصور البنهان الشمري  2
    االتحاد الكويتي   الثالث  ،، سالم مناحي العنزي  3
    االتحاد الكويتي   األول  رماية القوس والسهم ـ مبتدئين محمد سامي المهنا  1
    االتحاد الكويتي   الثاني  ،، عائشة ماجد العنزي  2
    االتحاد الكويتي   الثالث  ،، فارس مبارك المطيري  3

  

 
 
 
 
 
 
 
  

  اإلعالميةاللجنة      


