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الكويت في صدارة »خليجية القوى« بـ 8 ميداليات

تص���در املنتخ���ب الوطني 
اليوم االول لبطولة  منافسات 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية الثانية عشرة أللعاب 
القوى للشباب املقامة حاليا على 
مضمار وميدان احمد الرشدان 
ف���ي منطقة كيف���ان بحصوله 
على 8 ميداليات ثالث ذهبيات 
ومثلها فضي���ة وبرونزيتان، 
وحل املنتخ���ب القطري ثانيا 
بثالث ذهبيات ومثلها فضيات، 
والبحريني ثالث���ا بذهبيتني، 
والسعودي رابعا بثالث فضيات 
وأرب���ع برونزيات، واالماراتي 
خامس���ا ببرونزية واحدة، في 
العماني املنتخ���ب   حني تذيل 
قائمة الترتي���ب محتال املركز 
الس���ادس واالخي���ر بدون اي 

ميدالية.
وحقق البطل عبداهلل القطان 
ذهبية 100 متر جري مس���جال 

امتار حواجز مسجال زمنا 14.83 
ومحمد البلوش���ي فضية رمي 
الرمح 58.57 مترا. وحصل عمر 
مراد على برونزية عشرة آالف 
متر جري بزمن 37.20 دقيقة 
وعيسى زنكوي ببرونزية دفع 

الكرة مبسافة 15.98 مترا.
وسبق منافسات اليوم االول 

احمد الكمالي كلمة مماثلة شدد 
فيها عل���ى اهمية اللقاءات بني 
الشباب الرياضي في دول مجلس 
التع���اون اخلليجي متمنيا ان 
تتواصل ألن مثل هذه اللقاءات 
والبطوالت تعمل على توطيد 
العالقات االخوية بني شبابنا 
في دول اخلليج العربية والعمل 

زمنا ق���دره 11.05 ثانية وفرج 
صالل ذهبي���ة الوثب الطويل 
مبس���افة 7.01 امت���ار وصالح 
الش���مالي ذهبية القفز بالزانة 

مبسافة 4.60 امتار.
كم���ا حقق احم���د الكندري 
فضية القفز بالزانة مبسافة 4.50 
امتار، ويوسف السعد فضية 110 

اقامة حف���ل االفتتاح للبطولة 
على مضم���ار ومي���دان احمد 
الرشدان بحضور الشيخ فهد 
االحمد الفه���د نيابة عن راعي 
البطولة الشيخ احمد الفهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الذي  التنمية ووزير االسكان 
اعلن انطالق البطولة بحضور 
رؤساء واعضاء الوفود اخلليجية 
ورئيس واعضاء مجلس ادارة 

احتاد العاب القوى.
وخط���ف حف���ل االفتت���اح 
الرسمي للبطولة انظار املتابعني 
واملراقبني، وكانت كلمات االعجاب 
هي السمة السائدة على اجلميع 
وألقى نائب رئيس احتاد العاب 
القوى محمد خلفان كلمة رحب 

فيها بالوفود اخلليجية.
اللجنة  ألق���ى رئي���س  ثم 
التنظيمية بدول مجلس التعاون 
اخلليجي أللعاب القوى املستشار 

على تعزيزها.
كم���ا رح���ب الش���يخ فهد 
أحمد الفهد بالنيابة عن والده 
ألعاب  ان  بالضيوف، مؤك���دا 
الق���وى تعتب���ر م���ن األلعاب 
احملببة لدى اجلمهور وهي مليئة 
باحلماس واملنافسة الشريفة 
ولديه���ا متابع���ون كثر، وفي 

نهاية البطولة ال يوجد خاسر 
وفائز، بل اجلميع فائز، فاملهم 
هو التجمع وزيادة العالقة بني 

أبناء اخلليج.
وأش���ار الفهد ال���ى أن هذه 
البطوالت تعطي حافزا لالعبني 
ملواصلة التألق وتعتبر مفيدة 
على امل���دى الطويل الن جميع 
أبطال اخلليج دائما ما يخرجون 
من بطوالت الشباب التي تبني 
لكل العب مس���تواه ما يجعله 
يواصل العمل بكل قوة وإصرار 
لكي ميثل بلده خير متثيل في 
العربية واآلسيوية  البطوالت 
والعاملية مشيرا إلى انه يتوقع 
أن تف���رز البطولة أبطاال جددا 
سيكونون نواة منتخباتهم في 

املستقبل القريب.
وتقيم اللجنة املنظمة حفل 
عشاء مساء اليوم على شرف 
الوفود املشاركة في فندق بالزا 

مبجمع املثنى سيتم من خالله 
تبادل الدروع والهداية التذكارية 
بني رؤوساء الوفود املشاركة.

وكان العب منتخبنا الوطني 
في الوثب الطويل احمد الدشتي 
ق���د خرج من مس���ابقة الوثب 
الطويل متأثرا بإصابة حلقت 
به في اح���دى احملاوالت وهي 

عبارة عن التواء باالنكل.
البطولة صفحتها  وتطوي 
اليوم، حيث سيشهد  االخيرة 
اقامة )9( سباقات سيكون آخرها 
اكثر السباقات قوة واثارة وهو 
سباق )4×400م تتابع(.. حيث 
يترقب اجلميع بكل ش���غف ما 
ستسفر عنه املنافسات اليوم، 
لذلك فإن ابطال الكويت مطالبون 
اليوم بالتعامل مع الس���باقات 
بعقلية احترافية تؤكد وقوفهم 
في الصف���وف االمامية االولى 

لالبطال.

اللقب بين قطر والكويتالقطان: منافسة صعبة

4 مرشحين جدد في العربي الوطنية ونظارات حسن في ختام »أبطال الدورات«

انطالق دورة البصري للبراعم اليوم
تنطلق اليوم منافسات بطولة 
الثانية للبراعم لكرة  البصري 
الرابع����ة والنصف  ف����ي  القدم 
عصرا حتت رعاية م.مصطفى 
البص����ري عل����ى ملع����ب نادي 
القادس����ية مبش����اركة 10 أندية 
هي القادسية، الكويت، خيطان، 
العربي، الس����احل، الفحيحيل، 
الش����باب  اليرموك،  التضامن، 

والصليبخات.
من جهته، قال فيصل بوحمد 
رئيس اللجنة املنظمة للبطولة 
ان الفرق املش����اركة قسمت الى 
مجموعتني االولى تضم القادسية 
والصليبخات والتضامن والساحل 
والكويت، بينم����ا تضم الثانية 
العرب����ي والش����باب واليرموك 

املرحلة السنية والتي تعتبر 
مهمة جدا من اجل القاء الضوء 

على تلك املواهب.

وخيطان والفحيحيل.
وتقام املباريات بنظام خروج 
املغلوب من الدور االول، حيث 
تقام الي����وم 4 مباريات، حيث 
يلتقي الصليبخات مع التضامن 
والشباب مع اليرموك وخيطان 
مع الفحيحيل والقادس����ية مع 

الساحل.
واكد راعي البطولة مصطفى 
البص���ري ان الهدف من اقامة 
البطول���ة ه���و دع���م البراعم 
واملواهب الصغيرة في تنمية 
قدراتها الكروية وانه حرص على 
اقامة البطولة للبراعم لكون هذه 
الفئة حتتاج الى املشاركات في 
البطوالت واملسابقات املختلفة 
الكتش���اف املواه���ب في هذه 

وقال ان املش����اركة الواسعة 
لالندية في البطولة داللة على 
جن����اح النس����خة االول����ى لها، 
وانه سعيد باهتمام املسؤولني 
باللجنة االنتقالية الحتاد الكرة 
امكانياتهم  بالبطولة وتق����دمي 
الفنية واالدارية وتعيني أربعة 
حكام إلدارة منافسات البطولة 
وهم صالح مهدي وحسن املجمد 

وفالح درويش وبدر الهدهود.
من جهته، أعلن خالد الرفاعي 
رئيس اللجنة املالية ان اللجنة 
املنظمة رص����دت جوائز قيمة 
ألصحاب املركزين االول والثاني، 
وجائزة ألفضل العب وحارس، 
فض����ال ع����ن اجراء س����حوبات 

للجماهير.

اختتمت مساء امس منافسات 
بطولة ابطال الدورات الرمضانية 
التاسعة خلماسيات كرة القدم 
والتي اقيمت على مالعب مركز 
حس����ن ابل مبنطقة الدس����مة، 
مبش����اركة 16 فريق����ا ابطال 16 
دورة اقيمت خالل شهر رمضان 

املاضي.
وقد ش����هد الي����وم اخلتامي 
ملنافس����ات البطولة العديد من 
االنشطة التي قام مسؤولو اللجنة 
املنظمة العليا برئاس����ة محمد 
الرجيب بإعدادها احتفاال بانتهاء 
املنافسات وتتويج البطل، سواء 
من خالل تك����رمي بعض رموز 
اقامة  الى  الرياضة باالضاف����ة 
املباراة النهائية والتي جمعت بني 
فريقي الوطنية لالتصاالت بطل 
الشايع ونظارات حسن  دورة 
بطل دورة بوخمسني، حيث تأهال 
الى املباراة بتخطيهما لكل من 
فريق املرحوم محمد عبداحملسن 
اخلرافي بطل دورة الروضان، 
التسهيالت بطل دورة  وفريق 
الراش����د في لقائ����ي الدور قبل 
النهائي من منافسات البطولة 
وقد اقيمت املباراتان مساء اول 

من امس.
من جانبه، توجه نائب رئيس 
اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
فيصل العمار بخالص التهنئة 
للفريق الفائ����ز بلقب البطولة 
التوفيق  للعام احلالي ومتنى 
التي لم  الفرق االخرى  جلميع 
يحالفها احلظ خ����الل االعوام 

املقبلة.
كما اشاد العمار مبا شهدته 
منافسات النسخة احلالية من 
مس����تويات مميزة من جميع 
الفرق املشاركة، مشيرا الى ان 
ذلك املستوى يبقى في االساس 

فريق املرحوم محمد عبداحملسن 
اخلراف����ي بأربعة أهداف مقابل 
هدف واحد، وتقدم للوطنية فايز 
سعود بالهدف االول ثم أضاف 
عبدالعزيز ابراهيم الهدف الثاني 
قبل ان يقلل محمد عباس الفارق 
بإحرازه الهدف االول للخرافي 
ليضيف بعد ذلك فرحان سعد 
الهدف����ني الثال����ث والرابع على 
التوالي للوطنية لينتهي اللقاء 
بفوز الوطنية وتأهله الى نهائي 

البطولة.
وف����ي اللق����اء الثاني، جنح 

البطولة  انعكاس����ا ملا تضمه 
م����ن نخبة من افض����ل العبي 
خماسيات الكرة على مستوى 
البالد، كونهم جميعا حاصلني 
البطوالت  اق����وى  القاب  على 
اقيمت خالل  التي  الرمضانية 

شهر رمضان املاضي.
وبالع����ودة الى لقائي الدور 
نصف النهائي للبطولة، فقد جنح 
فريق الوطنية لالتصاالت بقيادة 
جنمه فرحان سعد في حسم اولى 
بطاقات التأهل الى اللقاء النهائي 
وذلك بتحقيقه فوزا كبيرا على 

نظارات حسن في حسم ثاني 
اللقاء اخلتامي بفوزه  بطاقات 
التس����هيالت  الصع����ب عل����ى 
بركالت الترجيح بنتيجة 5 - 
الوقت االصلي  انتهى  4 بعدما 
للمباراة بتعادل الفريقني بثالثة 
اهداف لكل منهما، أحرز اهداف 
التسهيالت كل من ناصر ياسر 
)هدفني( وعبداهلل علي، بينما 
جاءت اهداف نظارات حس����ن 
عن طريق كل م����ن ثامر جابر 
والنجم املتألق مشعل كنكوني 

)هدفني(.

العجمي: متفائلون بـ »الميني باسكت«

برونزية للمعاقين
في الطاولة العربية

المكيمي سادس التصفيات 
اآلسيوية للطاولة

 اليمن ينفي سحب استضافة 
»خليجي 20«

200 فارس وفارسة في قفز الصيد

أع��رب البطل عبداهلل القطان عن س��عادته البالغة بتحقيقه اول 
ميدالية ذهبية للكويت في افتتاح البطولة، مش��يرا الى ان املنافسة 
كانت صعبة وقوية، واضاف انه كان متخوفا من الالعبني السعودي 
واالماراتي الن املس��توى كان قريبا جدا بيننا، وقال العب املنتخب 
في رمي الرمح محمد البلوشي انه سعيد بتحقيق امليدالية الفضية 
ويعتب��ره اجنازا كبيرا، وقد كان الفارق بس��يطا بينه وبني الالعب 
القط��ري الذي حقق املركز االول، مش��يرا ال��ى ان الالعب القطري 

ترتيبه الثامن على العالم واالول على املستوى العربي.

أك��د الفائ��ز بامليدالية الذهبي��ة في دفع اجلل��ة القطري 
إس��ماعيل محمد أن املنافسة كانت قوية جدا، خصوصا من 
العبي الكويت، متوقعا أن تس��تمر املنافسة بينهم في جميع 
األلع��اب حتى نهاية البطول��ة، وان يكون احد املنتخبني بطال 
للدورة، مؤكدا أن األجواء والتنظيم الرائع يساعد الالعب على 
تقدمي كل ما لديه ويحقق الهدف الذي جاء من اجله. مش��يرا 
الى انه اس��تعد جيدا للبطولة وكان عازما على حتقيق املركز 

األول ومتكن من ذلك. 

عبداهلل العنزي 
شهد اليوم السابع من فتح باب التسجيل لالنتخابات 
التكميلي����ة للنادي العربي املق����رر اجراؤها في 10 مايو 
املقبل تسجيل 4 مرشحني فقط وهم: منصور باشا وأحمد 
العمران وفؤاد البلوشي وخليل البارون، وبذلك ارتفع عدد 
املرشحني الى 7 بعد ان كان كل من أسامة حسني وحسن 

دشتي وعامر ياسر قد سجلوا في األيام املاضية.
ويأتي هذا العزوف عن التسجيل على الرغم من بقاء 
48 ساعة فقط على إغالق باب التسجيل بسبب التكتيكات 
االنتخابية التي جتريها املجاميع العرباوية فيما بينها، 
ومن املتوقع ان تشهد الساعات االخيرة تسجيال مكثفا من 
أعضاء اجلمعية العمومية الراغبني في خوض االنتخابات 

املقبلة.

يحيى حميدان
وضع مدرب منتخب امليني 
باسكت »حتت 10 سنوات لكرة 
السلة« أحمد اجلالوي القائمة 
األولية للمنتخب املكونة من 
18 العبا التي ستش���ارك في 
البطولة العربية التي ستقام 
في املغرب من 5 وحتى 11 الشهر 

املقبل.
من جهته، أفاد عضو احتاد 
اللعبة ورئيس الوفد س���عد 
العجمي بان االحتاد وجه كتبا 
رسمية لألندية التي مت اختيار 
العبيها لتمثيل منتخب امليني 
العربية  البطولة  باسكت في 
وذلك ألخذ موافقتهم وكذلك 
موافقة اولياء امور الالعبني قبل 

انطالق التدريبات رسميا.
وأض���اف أن اجلهاز الفني 
بقيادة اجلالوي ومساعده طالل 
القالف س���يقومون بتصفية 
الالعبني ووضع القائمة النهائية 
بعد انطالق التدريبات بفترة 
قصيرة وذلك للتركيز اكثر على 
القائمة النهائية التي ستشارك 

في البطولة.
وبني العجم���ي أن القائمة 
النهائية مت اختيارها بناء على 
الفني لفرق  متابعة اجله���از 
حتت 10 سنوات في انديتهم، 

وايضا متابعتهم الدقيقة خالل 
املهرجان االول للميني باسكت 
الذي أقيم الشهر املاضي. وأشار 
العجمي الى انه سيعقد اجتماعا 
مع الالعبني ال� 18 املختارين في 
مبنى اللجنة االوملبية بعد غد 
األحد في ال� 5:30 مساء ألخذ 
موافقة الالعبني رسميا من قبل 
اولياء أمورهم وش���رح خطة 
اعداد الفريق خالل الفترة املقبلة 
التي تس���بق اقامة البطولة. 
وأشار الى انه لن يكون هناك 
معسكر تدريبي للمنتخب قبل 
املشاركة في البطولة العربية 
وذلك لصعوبة اقامته بسبب 

ارتباط الالعبني دراسيا.

ف��از العب نادي املعاقني حامد وبدان بامليدالية البرونزية 
على مستوى الفردي في ختام البطولة العربية لكرة الطاولة 
الت��ي جرت في االردن وهي امليدالي��ة الوحيدة التي احرزها 
الن��ادي. من جانبه، ق��ال رئيس الوفد صالح املوس��وي ان 
النادي ش��ارك بأربعة العبني في البطولة التي شهدت لقاءات 
قوية بني الالعبني معربا عن سعادته بامليدالية البرونزية التي 

احرزها الالعب.
وأشاد املوسوي بدور سفير الكويت لدى األردن الشيخ 

فيصل املالك في تسهيل االمور للوفد.

حقق العب كرة الطاولة عبداهلل املكيمي املركز الس��ادس 
في التصفيات اآلس��يوية لكرة الطاولة لفئة الناش��ئني التي 

اختتمت اخيرا في العاصمة التايلندية بانكوك.
وق��ال رئيس الوفد ف��ي البطولة محم��د العجمي، عقب 
الع��ودة، ان االداء ال��ذي قدم��ه املكيم��ي ف��ي البطولة التي 
ضمت خيرة الالعبني في القارة اآلس��يوية كان مميزا قياسا 
باملستوى الكبير الذي تتمتع به هذه اللعبة في آسيا التي تعد 

االقوى على مستوى العالم.
واضاف ان املكيمي قدم مباريات جيدة في البطولة تخطى 
خالله��ا االدوار األولى بعد فوزه عل��ى عدد من الالعبني من 
منتخبات ماليزيا والفلبني وقطر قبل ان يصادفه س��وء حظ 
ويخس��ر من العب الهند في دور الثمانية ليحتل هذا املركز 
الذي لم يؤهله الى النهائيات التي س��تقام في سنغافورة في 

اغسطس املقبل.

نفى اليمن امس أنباء عن سحب استضافة بطولة 
كأس اخلليج العربي لكرة القدم في نسختها العشرين 

من اليمن وإقامتها في البحرين.
وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة حسني شريف 
في تصريح صحافي ملوقع »براقش نت« املستقل إن ما 
تردد القصد منه إحداث زوبعة إعالمية وان اليمن جاهز 
الستضافة »خليجي 20« في موعده احملدد. واشار إلى 
ان جلنة خليجية ضمت بعض أمناء السر في االحتادات 
اخلليجية لكرة القدم قامت بزيارة الى اليمن واطلعت 

على سير العمل والتحضير للبطولة.

ينظم نادي الصيد والفروس���ية ف���ي الرابعة بعد عصر اليوم 
بطولة القفز على احلواجز التي يشارك فيها 200 فارس وفارسة من 
مركز الكويت للفروسية ونادي املسيلة ووزارة الداخلية باالضافة 
الى نادي الصيد والفروس���ية، وينتظ���ر ان تكون البطولة قوية 
خاصة بعد حتس���ن مستوى البطوالت االخيرة وازدياد التنافس 

بني الفرسان والفارسات من اجل حصاد البطوالت.

القطان يفوز بذهبية 100 متر وصالل بالوثب الطويل

سعد العجمي

م.مصطفى البصري

مباريات البطولة شهدت منافسة قوية

الشيخ حمد الناصر مع أبطال سباق 100م الشيخ فهد أحمد الفهد يفتتح البطولةعبداهلل القطان متقدما في سباق 100م

كاظمة يهزم السالمية في »كأس السلة«
يحيى حميدان

تغلب كاظمة على الس���املية 72 � 44 ضمن مباريات اجلولة 
االول���ى في املجموعة الثانية لبطولة كأس احتاد الس���لة التي 

اقيمت أمس االول في صالة نادي التضامن.
واضاف كاظم���ة لرصيده اول نقطت���ني ليصبح في املركز 
الثاني خل���ف اجلهراء املتصدر بفارق تس���جيل النقاط وأمام 
العرب���ي الثالث حيث متتلك االندي���ة الثالثة ذات الرصيد من 
النقاط، فيما حصلت فرق اليرموك والس���املية والصليبخات 

على نقطة وحيدة.
الى ذلك، تش���هد صالة نادي الس���احل في ابو حليفة أقوى 
مواجه���ات اليوم في املجموعة الثاني���ة والتي جتمع اجلهراء 
بالعربي في السابعة مساء، وتسبقها في نفس الصالة كاظمة 
مع الصليبخات، ويتواجه الساملية مع اليرموك في صالة الشهيد 

قشيعان املطيري بنادي النصر في اخلامسة.
ويسعى العربي الى النهوض من حالة عدم التوازن التي مير 
بها والتي كانت واضحة في مب���اراة امس االول امام اليرموك 
والتي فاز فيها االخضر بصعوبة بالغة 87 � 86 على الرغم من 

تعاقده مع محترفني جديدين لتدعيم صفوفه في الكأس.


