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األولمبي اآلسيوي يحتفل بالمشاركين برعاية الفهد وروغ

أزرق الماء ينافس على الذهب .. واليد يهزم البحرين في »آسيوية الشواطئ«

القدم الش���اطئية اولى مبارياته 
من اندونيسيا 2-5 بعدما حتامل 
احلكم االيراني كثيرا على العبي 
منتخبنا، حيث احتسب ركلتي 
ج���زاء للمنتخب االندونيس���ي 
مش���كوكا في صحتهم���ا وألغى 
هدف���ا صحيح���ا ملنتخبنا، وقد 
حمل مدير املنتخب جالي اجلريد 
احلكم مس���ؤولية اخلسارة، كما 
أك���د ان الالعب���ن عازمون على 
تقدمي مس���توى طيب في مباراة 
الرغم من صعوبتها  اليوم على 
مع عمان حامل اللقب واملرش���ح 

االول للبطولة.

بامليدالي���ة الذهبية، اذ بعد فوز 
منتخبنا على سورية 13-10 وفوزه 
باللقاء الثاني على السعودية 10-11 
أصبح رصيد منتخبنا أربع نقاط. 
يذكر ان املنتخبات املشاركة في 
هذه اللعبة خمسة منتخبات هي 
الكويت والسعودية وكازاخستان 
وسورية واندونيسيا وتقام بنظام 
الدوري حسب النقاط حيث ضمن 
منتخبنا إحدى امليداليات الثالث 

بعد الفوز على السعودية.

القدم يواجه عمان

وخسر منتخبنا الوطني لكرة 

لالعبن. حيث توقع املتابعون لهذه 
الدورة ان متصدر هذه املجموعة 
سيكون البطل بعد وقوع منتخبنا 
واملنتخ���ب البحريني والقطري 
والياباني وتايبي���ه وعمان في 
مجموع���ة واحدة، وهي جميعها 
مرشحة للفوز باللقب ومن املقرر 
ان يخوض منتخبنا ثاني لقاءاته 

اليوم مع تايبيه.

الماء يطمح للذهبية

يخوض منتخب كرة املاء لقاء 
حاسما اليوم مع كازاخستان، حيث 
سيكون الفائز قريبا جدا من الظفر 

في كازاخستان 2012 وجاءت تلك 
االجنازات بفضل دعم جاك روغ 
واالش���قاء في السلطنة وتعاون 
وإجناح وتفاهم اعضاء املجلس 
االوملبي اآلسيوي. كما شكر الفهد 
سلطنة عمان متمثلة في السلطان 

قابوس بن سعيد وحكومته.
وعلى صعيد املنافس���ات فاز 
منتخبنا لكرة اليد مس���اء أمس 
االول عل���ى البحري���ن 2-0 في 
أول ظهور ل���الزرق في البطولة 
وهو م���ا أعطى انطباع���ا جيدا 
بأن االزرق قادم للمنافسة على 
الذهب بعد األداء القوي واملميز 

مبا يكفل استمرارها وتطويرها 
بالصورة املطلوبة.

حفل استقبال

من جانب آخ���ر أقام املجلس 
االوملبي اآلسيوي أول من امس 
حفل استقبال في فندق »سنجارال« 
مقر إقامة رؤساء الوفود املشاركة 
ف���ي البطول���ة، وكان في مقدمة 
احلضور الش���يخ أحم���د الفهد 
وجاك روغ رئيس اللجنة االوملبية 
الدولية، ورؤساء اللجان االوملبية 
في آسيا وأعضاء املجلس االوملبي 
اآلسيوي ورئيس اللجنة املنظمة 
العلي���ا للبطولة هيثم بن طارق 
ونائبه حبيب مكي ووزير الشؤون 
الشبابية في عمان علي السنيدي 

وكبار الشخصيات الرياضية.
وألق���ى ج���اك روغ كلمة في 
احلفل أشاد فيها باملجلس االوملبي 
اآلسيوي من حيث تنظيم أفضل 
البطوالت ومنها بطولة الصاالت 
والشاطئية والشتوية واآلسياد 
وفق أجندة دقيقة، ولم يقتصر 
االهتمام على الكبار، بل ش���مل 
املراحل السنية أيضا. كما أشاد 
بفوز قطر الس���تضافة مونديال 
2022 وبدور الشيخ احمد الفهد 
واملجلس االوملبي الذي وصفه بأنه 
يدخل منافسة كبيرة مع الكبار.

ندعم جاك بقوة

الفه���د كعادته جوا  وأضفى 
لطيفا بكلمته عندما فاجأ اجلميع 
بقول���ه نح���ن مع ج���اك ندعمه 
باستمرار لدوره الكبير في تشجيع 
اآلسيوين، ولوال دعمه ملا جنحنا 
في تنظيم هذه البطولة الرائعة 
التي ش���اهد فيها أكثر من لوحة 
جميلة، كما س���بق لنا ان قدمنا 
أفض���ل العروض في الصن عام 
2006 وغوانزو 2010 وسنواصل 

أكد رئي���س املجلس األوملبي 
اآلس���يوي الشيخ أحمد الفهد ان 
دورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية 
الثانية املقامة في مسقط بعمان 
»جنحت ب���كل املقاييس ومتكن 
االخ���وة العمانيون م���ن تقدمي 
ص���ورة حضارية مش���رفة عن 
قدرات الشباب اخلليجي في تنظيم 
مثل هذه التجمع���ات الرياضية 

الكبيرة«.
وقال الفهد ل� »كونا« ان منظمي 
هذه البطولة في نسختها الثانية 
»متكنوا وبكل امتياز من جتاوز 
األخطاء التي وقعت في البطولة 
األولى التي اس���تضافتها مدينة 
بالي األندونيس���ية ومتكنوا من 
إظهارها بالصورة املنشودة من 

قبل اجلميع«.
واعتب���ر »ان جن���اح دول���ة 
خليجية شقيقة كسلطنة عمان 
ف���ي تنظيم ه���ذا احل���دث بهذا 
النجاح امللحوظ هو فخر جلميع 
دول املنطقة والقارة ودافع لهم 
لتطوير إمكاناتهم بصورة تؤهلهم 
الستضافة البطوالت في السنوات 

املقبلة«.
ان���ه »ميكن  وأض���اف الفهد 
للمتابع للبطولة أن يقرأ عالمات 
البطولة على وجوه  جناح هذه 
جمي���ع املتابع���ن واملراقب���ن، 
خصوص���ا الدولين منهم الذين 
قدموا للبطولة وأعربوا جميعا 
ع���ن رضاهم التام وس���عادتهم 
لنجاح سلطنة عمان في تنظيم 

هذه البطولة«.
وذكر الفهد الذي يرأس أيضا 
الوفد الكويتي املشارك في البطولة 
ان فكرة إقامة البطولة »هي فكرة 
كويتية خالص���ة متت ترجمتها 
بإقامة البطولة األولى في بالي«، 
مؤكدا حرص الكويت وكل دول 
املنطقة عل���ى دعم هذه البطولة 

أزرق املاء خالل مباراته مع السعودية

أبو الليل يرشح الكويت لذهبية اليد
رشح د.احمد ابوالليل مدير االحتاد اآلسيوي لكرة 
اليد كال من منتخبات الكويت وعمان وقطر للمنافسة 
عل��ى امليدالية الذهبية مل��ا تضمه هذه املنتخبات من 

العبني لهم اسم في عالم كرة اليد.
 كما توجه بالش��كر للجنة املنظم��ة للبطولة على 
ه��ذا التنظيم املميز لهذه ال��دورة، ومتنى ان تكون 
املنافسة بني املنتخبات قوية حتى تعطي طابعا جيدا 

للدورة.

»بيرق التحرير« و»همدان« وتكريم أبطال فروسية األحمدي
تبرعه السخي وتخصيص جوائز 
عالية وكؤوس جلميع األش����واط 
باالجتماع الثامن. وفيما يلي بعض 

نتائج االجتماع:
الش����وط األول جلياد الدرجة 
الثاني����ة على مس����افة 1000 متر 
وقيدت فيه خمسة رؤوس )على 
كأس دولة اإلمارات(. وهي: األول 
»تكرمي« السطبل العذاب باخليال 
سيس����ليو، الثان����ي »االزوردي« 
السطبل احلذران باخليال كون، 
الثالث »رسام« السطبل الثويران 

باخليال حمود املطيري.
وفي الش����وط الثان����ي جلياد 
املبتدئات على مس����افة 1000 متر 
وقيدت فيه 8 رؤوس )على كأس 
دولة قطر(: األول »حمدان« السطبل 
الفراج باخلي����ال جيفري، الثاني 
»غال لولوه« الس����طبل الثويران، 
الثالث »رمز التحرير« الس����طبل 

التحرير.
الدرجة  الثالث جلياد  الشوط 
األولى على مسافة 2000 متر وقيدت 
فيه 6 )عل����ى كأس النائب دليهي 
الهاجري(: األول »تستاهل اخلير« 
الثاني  الس����طبل خالد العتيبي، 
»عبطان« السطبل الوقيان، الثالث 

»البرقاوي« السطبل الرويس.

ناشئو القادسية 
أبطال رفع األثقال

200 ذلول  تشارك
في مهرجان المبارك

حسم فريق رفع األثقال بنادي القادسية بجدارة 
واستحقاق بطولة الشهيد الثانية للناشئن لرفع 
األثقال متفوق���ا على التضامن ال���ذي جاء ثانيا 
وخيطان الذي حل ثالثا، وقد أشاد أمن السر العام 
بالنادي وليد األنصاري بأبطال رفع األثقال الذين 
يواصلون تفوقهم املميز على مس���توى األلعاب 

الفردية واجلماعية بالنادي.
من جانبه، قال أنور العوضي املدير الفني للعبة 
رفع األثقال بالقادسية ان اللعبة تسير وفق خطة 
مدروسة حلس���م كافة نقاط البطوالت في اللعبة 
لهذا املوسم مشيدا بالتألق املستمر لالعبي النادي 

في مختلف املراحل.

برعاية وحضور الش����يخ مبارك العبداهلل يشهد 
مضمار الشهيد فهد األحمد مبنطقة جويهل بكبد في 
الواحدة والنصف بعد ظه����ر اليوم املهرجان الكبير 
لسباق الهجن الثاني عشر لهذا املوسم الذي قيد فيه 
200 ذلول من أصناف السودانيات والزمول واحليل 
والثنايا أبكار والثنايا قعدان منهم 50 ذلوال من الثنايا 
قعدان تتنافس على كأس املغفور له الشيخ عبداهلل 
املبارك على مسافة 6 كيلومترات، كما تتنافس ذلول 

السودانيات على الكأس املقدم من النادي الهجن.
وق����د أعرب األمن العام للن����ادي وعضو اللجنة 
التنظيمية لدول مجلس التعاون اخلليجي لرياضة 
الهجن ربيح العجمي عن س����عادته لنجاح مهرجان 

الهجن لهذا املوسم.

اخلليج تعيش افراحا حيث اندمجت 
املناسبات اخلليجية وطغت البهجة 
على أبناء املنطقة. وتقدم بالشكر 
واالمتنان للنائب دليهي الهاجري 
أمن السر العام ملجلس األمة على 

االحمدي ان سباق االجتماع الثامن 
جاء رائعا من جميع النواحي الفنية 
والتنظيمية ويختلف عن السباقات 
املاضية ويعتبر مهرجانا ناجحا 
بجميع املقاييس، مؤكدا ان منطقة 

ومحمد دليهي الهاجري بتسليم 
الكؤوس الى عمداء االس����طبالت 
الفائزة باملراكز األولى في السباق. 
من جانبه، ق����ال هايف احلويلة 
رئي����س مجلس إدارة فروس����ية 

فاز اجل����واد »بيرق التحرير« 
السطبل التحرير بقيادة اخليال 
جيفري عندما تفوق على أبطال 
الدرجة الثالثة بكأس خادم احلرمن 
امللك عبداهلل ب����ن عبدالعزيز آل 
سعود، فيما واصل اجلواد »تستاهل 
اخلير« انتص����ارات ليفوز بكأس 
النائب دليهي الهاجري وحس����م 
الفراج  اجلواد »همدان« السطبل 
املنافس����ة وحص����د كأس دول����ة 

قطر.
وكان كأس دول����ة اإلم����ارات 
العربية املتحدة من نصيب اجلواد 
العائد السطبل العذاب،  »تكرمي« 
وجاءت هذه النتائج في مهرجان 
اخلليج لسباق اخليل الذي اقيم 
عص����ر أم����س األول على مضمار 
املغفور له الشيخ عبداهلل اجلابر 

الصباح بفروسية األحمدي.
وقد حضر االجتماع جماهير 
غفيرة من محبي ومتابعي رياضة 
الس����باقات وفي مقدمتهم هايف 
احلويلة رئي����س مجلس اإلدارة 
وعلي القحطان����ي رئيس رعاية 
املواطنن في السفارة السعودية 
ومحمد القحطاني مدير فروسية 
األحمدي ومحمد دليهي الهاجري، 
وعقب السباق قام هايف احلويلة 

عميد اسطبل التحرير يتسلم الكأس

أشكناني والكندري يفوزان في السنوكر

بطولة اختراق الضاحية برعاية »الوطنية«

الوطني  املنتخب  حقق العبا 
للس���نوكر في فئة الرجال عمار 
اشكناني وعبداهلل الكندري اول 
فوز لهما في مجموعتيهما ضمن 
منافسات بطولة العالم للسنوكر 
للرجال والسيدات واملاسترز املقامة 
حاليا في دمشق، ومتكن اشكناني 
في منافسات املجموعة »ف« من 
الفوز على منافسه السوري 4 - 
0 وزميل���ه عبداهلل الكندري في 
منافس���ات املجموعة »ك« على 

منافسه اآليسلندي 4 - 2.
ويلتقي اش���كناني اليوم في 

مجموعت���ه التي تض���م كال من 
ماليزي���ا وس���ورية والدمنارك 
وويلز وموريش���يوس واالردن 
وافغانستان منافسه االردني فيما 
يلتقي الكندري منافسه االفغاني 
التي  ضمن منافسات مجموعته 
تض���م كال من مصر وآيس���لندا 
ومالطا والس���عودية واستراليا 

وافغانستان وسريالنكا.
املاسترز  وفي منافسات فئة 
لم يحالف الف���وز قائد املنتخب 
احمد التركيت وايوب الش���راح 
حيث خس���ر االول امام الهندي 

0 - 3 واآلخر امام منافسه االردني 
.3 - 0

ومن املنتظر ان يخوض التركيت 
ضمن منافس����ات املجموعة »ف« 
اليوم لقاءين اولهما امام منافسه 
القط����ري واآلخر امام منافس����ه 
الفرنسي فيما يلتقي الشراح في 

املجموعة »د« العب سريالنكا.
والت���زال ف���رص التركي���ت 
في التأهل ال���ى االدوار املتقدمة 
قائمة وبقوة بعد ان حقق ثالثة 
انتص���ارات في مجموعته مقابل 

خسارتن.

قال أمن السر العام بالوكالة الحتاد ألعاب القوى 
سيف الدوسري ان االحتاد سينظم دورة دراسية 
حلكام ألعاب القوى املستجدين بالتعاون مع مركز 
عبد السالم إلعداد القادة وذلك خالل الفترة من 12 

الى 22 اجلاري في الفترة املسائية.
وقال الدوسري ان هذه الدورة تهدف الى تكوين 

قاعدة من حكام ألعاب القوى املستجدين.
وتقام الدورة من اخلامسة الى الثامنة مساء حيث 
سيكون في االفتتاح اخلامسة مساء غد، وسيحاضر 
فيها كل من: ابراهيم احلرز محاضر دراسات احلكام 

وعامر محمد مقرر جلنة احلكام باالحتاد.
من جانب آخر، قال سيف الدوسري ان االحتاد 
سينظم بطولة الختراق الضاحية في الثالثة بعد 
عصر اليوم، حيث سيتم تنظيم البطولة جلميع 
الفئات الس���نية )العمومي � الشباب � الناشئن � 
األشبال � البراعم( على موقع مشروع نبات حتريج 
منطقة الشدادية )غرب ضاحية عبداهلل املبارك(، 
بدعم ورعاية الشركة الوطنية لالتصاالت، وتقام 
البطولة على مدى يومن، مبشاركة العبي اختراق 

الضاحية باألندية املشاركة في نشاط االحتاد.

»األهلي المتحد« في نهائي بطولة المصارف للكريكيت

فريق البنك األهلي املتحد

فاز البن����ك االهل����ي المتحد في 
الدور نصف النهائي ببطولة نادي 
المصارف الكويتية التي نظمتها لجنة 
الكريكيت في ش����ركة نفط الكويت 
وجرت على ملعب الوحدة وذلك بعد 
تغلبه على فريق بنك الخليج القوي 
بهامش جيد بلغ 87 جولة وبالتالي 
حجز مكانا له في المباراة النهائية 

ليواجه بيت التمويل اليوم.

وقد فاز قائد فريق البنك االهلي 
المتح����د بقرعة بدء المباراة وطلب 
تس����ديد الكرة اوال، وافتتح سعود 
قمر ودينيش كومار جوالت البنك 
االهلي المتحد، بيد ان الفريق عانى 
هذه المرة من هجوم مبكر مع تلقي 
س����عود قمر تسديدة من وليد على 
الخط 2، وحافظ غيور احمد ودينيش 
كومار على استمرار الحماسة وبناء 

شراكة من 50 جولة.
 وكان دينيش اول الخاس����رين 
بمجموع فردي بلغ 27 نقطة تبعه 
غيور ب� 22 نقطة، وفي فريق البنك 
االهلي المتحد، تميز جاغاث بحسن 
توقيت رمي الكرة وحافظ على وتيرة 
تس����جيل النقاط في حين ان نبيل 
عبدالغفور لم يصمد طويال وخرج 

في الجولة 5.


