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العبو املنتخب العراقي في زيارة لضريح الشهيد فهد األحمد

العبو القادسية على منصة التتويج

التركيت إلى ربع نهائي القادسية بطل »ضاحية« العمومي
السنوكر

المحطب يحاضر في اإلعالم الرياضي

اليرموك يفوز بـ »الكاتا«

عمومية »المالكمة« 31 يناير
إشادة بالمركز اإلعالميحضور وفد أولمبياد لندن 

بدء المهرجان العربي 
للرياضة للجميع

الوطني  املنتخب  تأهل قائ����د 
للسنوكر احمد التركيت الى الدور 
ربع النهائي في بطولة العالم املقامة 
في دمشق بعد ان تخطى البلجيكي 
كورت ذيسنمبر 4-3 في منافسات 
دور ال� 16 لفئة املاسترز. ومتكن 
التركيت في لق����اء ماراثوني من 
الفوز بالشوط احلاسم واألخير أمام 
منافسه البلجيكي بعد ان تعادال 
بثالثة أشواط لكل منهما ليسجل 
اجن����ازا غير مس����بوق للرياضة 
الكويتية في ه����ذا احملفل الدولي 
البارز الذي يشارك فيه 166 العبا 

من 49 دولة عربية وأجنبية.

يستضيف مركز عبداهلل السالم إلعداد القادة التابع للهيئة العامة 
للش����باب والرياضة »دورة اإلعالم الرياضي« ملجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية خالل الفترة من 26 الى 29 اجلاري.
م����ن جانبه، قال مطلق العنزي مدير مركز عبداهلل الس����الم: متت 
مراسلة جميع وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية واالحتادات 
الرياضية لتقدمي ترش����يحاتهم للمشاركة في الدورة التي سيحاضر 
فيها نخبة من اخلبراء واملتخصصني في اإلعالم الرياضي منهم د.كمال 
درويش رئيس نادي الزمالك الس����ابق ود.يوسف الفيلكاوي رئيس 
قسم اإلعالم بجامعة الكويت، كما سيشارك في الدورة الزميالن طالل 
احملطب ومرزوق العجمي رئيس القسم الرياضي في »النهار« ود.حسني 

املكيمي من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

اس����فرت منافسات الفرق ملسابقة »كاتا« في بطولة الكراتيه لفئة 
العمومي عن فوز اليرموك باملركز األول والشباب باملركز الثاني بينما 

تقاسم الكويت والقادسية املركزين الثالث والثالث مكرر.
وفي مسابقة »كوميتيه« في فئة الفردي للوزن املفتوح حصل العب 
التضامن منصور جاراهلل على املركز االول والعب النصر عبدالرحمن 
عشبان على املركز الثاني تاله في املركزين الثالث والثالث مكرر كل 

من فهد سنعوس )الشباب( وفيصل فرحان )اجلهراء(.

قرر احتاد املالكمة ورفع األثقال دعوة اجلمعية العمومية العادية 
لالنعقاد في 31 يناير املقبل الجراء انتخابات مجلس ادارة جديد لالحتاد، 
كما قرر خالل االجتماع الذي عقد اول من امس تشكيل واعتماد اللجان 
العاملة باالحتاد، حيث اختير نايف الظفيري رئيس����ا للجنة احلكام 
وناصر العازمي للجنتي التدريب واالعالمية وعادل اجلس����ار للجنة 
الفنية ومسيلم العدواني للجنة املالية. على صعيد آخر حسم فريق 
املالكمة بنادي القادسية بطولة كأس االحتاد الثانية لالشبال للمالكمة 

بعد ان تخطى منافسيه في البطولة التي احتضنها القادسية.

حضر الدورة وفد من اللجنة املنظمة الملبياد 
لندن 2010، وعقد لقاءات مع رؤساء الوفود املشاركة 
لبحث التسهيالت املقدمة خالل االوملبياد، وقدمت 
اللجان االوملبية اآلسيوية اقتراحا بأن يتم اعطاء 
»ڤيزا« طويلة للمش���اركة باالوملبياد من اقامة 

معسكرات طويلة في لندن. 

أشاد جميع االعالميني املشاركني 
في تغطية ال���دورة بجهود اللجنة 
االعالمية، واقامت مركزين اعالميني 
واح���د ف���ي املدين���ة الرياضية في 
املصنعة، والثاني بكلية الس���ياحة 

في مسقط.

افتتح املهرجان العربي الثالث 
للرياضة للجميع الذي تستضيفه 
جمهورية مصر العربية في الفترة 
من 9 الى 14 اجلاري مبشاركة وفد 
شبابي ورياضي من الهيئة العامة 
للشباب والرياضة ممثال للكويت. 
وبدأت أنش���طة املهرجان بكلمة 
العربي للرياضة  رئيس االحتاد 
للجميع صف���وت منتصر رحب 
فيها بالوفود املشاركة، مضيفا ان 
هذه األنشطة واملهرجانات تساعد 
على خلق روح احملبة واأللفة بني 
الش���باب العربي وتوطد أواصر 
التعاون فيم���ا بينهم وتزيد من 

التالحم العربي.

قلب فريق ألعاب القوى في نادي القادسية لفئة العمومي الطاولة 
على الكويت واجلهراء، وعوض تأخره في البطولة التمهيدية الى 
فوز مستحق باملركز االول في ختام بطولة اختراق الضاحية لفئتي 
العمومي والش���باب، التي نظمها احت���اد العاب القوى في منطقة 
حتريج الشدادية )غرب ضاحية عبداهلل املبارك( وترك املركزين 

الثاني والثالث للكويت واجلهراء على التوالي.
أما في فئة الشباب، فتابع كاظمة تألقه في املوسم احلالي، وحافظ 

على املركز األول، تاله الفحيحيل ثانيا ثم الكويت ثالثا.
وفي هذا السياق، قال أمني سر االحتاد بالوكالة سيف الدوسري 
ان نهاية موسم اختراق الضاحية لهذا العام كان مسكا، ولم يكن 
هناك أي معوقات أو مشاكل وكانت جميع األندية ملتزمة باللوائح 

واألنظمة.
وأشاد بهيئات التدريب الفرق الفائزة في املراكز الثالثة األولى 
على اجلهود اجلبارة التي بذلوها من اجل إيصال فرقهم إلى منصة 
التتويج، وشكر وزارتي الداخلية والصحة على اهتمامهما خالل 

منافسات البطولة.
على صعيد النتائج الفردية للعمومي مسافة 12كم، حقق املركز 
األول العب الفحيحيل عمر الرشيدي، تاله في املركز الثاني بشار 

عمر من القادسية، ثم عبدالرحمن كباس من الكويت ثالثا.
أما فئة الشباب، فقد سيطر كاظمة على املراكز الثالثة األولى، عبر 

عبداهلل حنتوش وفيصل غازي وعبداهلل محمد على التوالي.

»اليد« إلى نصف النهائي
في األلعاب الشاطئية اآلسيوية

مسقط ـ وفد جمعية الصحافيين
تأهل املنتخب الوطني لكرة اليد الى الدور 
نص���ف النهائي من دورة االلعاب الش���اطئية 
اآلس���يوية الثانية التي تقام في مسقط، بعد 
اداء رائع قدمه ازرق اليد وفاز في لقاءاته االربعة 
عل���ى البحرين واليابان والصني تايبيه وقطر 

ليضمن التأهل مع شقيقه العماني.
وبات منتخبنا على خطوة واحدة من حتقيق 
ميدالية عل���ى الرغم من توقع معظم املتابعني 
ان يكون النهائي بني طرفي هذه املجموعة، كما 
يسعى املدرب البحريني نبيل طه الى التركيز 
على ناحية اللياقة البدنية بعد اجهاد الالعبني 
الذين خاض���وا 4 مباري���ات، ويلعبون اليوم 
املباراة اخلامس���ة خالل 5 ايام مما يحتاج الى 
تركيز وتوفير اجلهد لالدوار احلاس���مة. يذكر 
ان منتخب كرة اليد الش���اطئية حقق امليدالية 
الفضية في الدورة االولى التي اقيمت في جزيرة 

بالي االندونيسية.
 من جانب���ه، يدخل منتخب اجلت س���كي 
منافس���ات الدورة بعد اكتم���ال وصول جميع 
الالعبني املشاركني، حيث تقام على مدار 3 ايام. 

وقال مدير املنتخب عبدالوهاب العمر ان الوفد 
جاهز خلوض غمار ال���دورة وطموحنا احراز 

الذهب بعد االستعداد اجليد.

  السناني يؤكد نجاح الدورة 

 على صعيد آخر، اعرب نائب مدير عام الدورة 
وأمني عام اللجنة االوملبية العمانية هالل السناني 
عن سعادته بنجاح االلعاب اآلسيوية، من خالل 
تفاعل اجلماهير من كافة اطياف املجتمع العماني 
واجلاليات االجنبية، واملتابعة االعالمية داخليا 
وخارجيا. وقال: كل الشكر والثناء والتقدير لكل 
الشباب الذين وقفوا معنا وساهموا وتفانوا من 

أجل اجناح الدورة.

معرض لـ »هاي يانغ«

من ناحية ثانية، اقامت اللجنة املنظمة لدورة 
األلعاب اآلسيوية الشاطئية الثالثة 2012 املقررة 
في مدينة هاي يانغ الصينية، معرض ترويجي 
وتعريفي للدورة في فندق »شنغريال بر اجلصة«. 
اشتمل املعرض على صور للمدينة ومطبوعات 

وكتيبات وتصاميم لشعار الدورة.

تغلبا على العربي واليرموك في الجولة الـ 12 القادسية يصطدم بالصليبخات في نصف النهائي

الكويت يطمح إلى تخطي الشباب في »تنشيطية اليد« الفوز السابع لكاظمة والكويت في »السلة«

وأهمه���ا صانع األلع���اب مهدي 
القالف وناص���ر بوخضرا، وقد 
يعتمد الفريق على تسريع اللعب 
والتس���جيل عن طريق الهجوم 
املرتد لضرب الطريقة الدفاعية 
التي قد يلجأ إليها الصليبخات 
وهي الدفاع املتقدم، وهذا يجعل 
مهمة اخلط األمام���ي مضاعفة 
لوجود مس���احات واسعة على 
الدائرة يجب استغاللها عبر فهد 

الهاجري وباقر اخلريبط.

جابر وحامد الصليلي واحلارس 
الدولي تركي اخلالدي.

من جانبه، قدم األصفر عروضا 
قوية في الدور التمهيدي وكان 
جديرا بالصدارة، ولكن احلسابات 
اليوم مختلفة ألن اخلسارة تعني 
ضياع املجهود الكبير الذي بذله 
الالعبون واجلهاز الفني بقيادة 
املدير الفني غامن اخلالدي واملدرب 

املصري حازم عواض.
األصفر ميلك مفاتيح للعب 

األبيض املتألق احمد الفرحان.
وفي املباراة الثانية، يصعب 
التكه���ن بهوية الفائ���ز لتقارب 
مستوى القادسية والصليبخات، 
وان كان طموح الثاني أكبر للنقص 
الكبير في صفوف الفريق، ويريد 
الالعبون أحقيتهم في التأهل إلى 
النهائي بقيادة الوطني خالد غلوم 
ال���ذي اوجد التوليف���ة املثالية 
بوج���ود الثنائ���ي خالد عوض 
ومشاري طه وقائد الفريق حسني 

النصر 67-76،  اجلهراء على 
ليصب���ح للفائز 8 نقاط من 4 
مباريات، وللخاس���ر 11 نقطة 

من 8 مباريات.

الساملية 97-70، ليرفع األصفر 
رصي���ده ال���ى 13 نقطة من 7 
مباريات، وأصبح للس���ماوي 
10 نقاط من 9 مباريات، وفاز 

ومحمد صالح 14 نقطة.
املب���اراة احلكام أحمد  قاد 
العصفور وسالم الهزاع وعيسى 
احلمد، وتغلب القادسية على 

    يحيى حميدان
 واصل كاظم���ة والكويت 
سلسلة انتصاراتهما في دوري 
كرة السلة، بعد فوز األول على 
العربي 84-70، والثاني على 
اليرموك 93-79 ضمن اجلولة 
ال� 12 من الدور التمهيدي التي 

أقيمت أمس األول.
البرتقالي   ورفع كل م���ن 
واألبيض رصيده إلى 14 نقطة 
بسجل خال من الهزائم في 7 
مباريات، فيما أصبح للعربي 13 
نقطة من 8 مباريات واليرموك 

8 نقاط من 7 مباريات.
في مباراة كاظمة والعربي، 
لم يجد البرتقالي صعوبة في 
الذي  تخطي عقب���ة األخضر 
يبدو انه يعاني كثيرا في بعض 
املراكز خاصة في منطقة حتت 
اذ سيطر كاظمة على  السلة، 
جميع الكرات العائدة من السلة 
هجوميا ودفاعيا بأريحية تامة 
بفضل األميركي مايكل سونال، 
األمر الذي أعطى فريقه األفضلية 

طوال فترات املباراة.
أرباع   وتقدم كاظم���ة في 
املباراة )18-29(، )38-47(، 
)67-52(، و)84-70)، وبرز 
العابه  البرتقال���ي صانع  من 
الذي سجل  البلوش���ي  احمد 
17 نقطة، فيم���ا أحرز زميله 
الربيعة 16 نقطة،  عبدالعزيز 
وأضاف كل من محمد أشكناني 
واالميرك���ي فونتني الرون 12 
نقطة، وحس���ني علي 11 نقطة 

وسونال 10 نقاط.
 وفي العربي، تركز تسجيل 
النقاط عل���ى 3 العبني فقط، 
فسجل االميركي اوماي ويستلي 
23 نقطة، وكل من محمد محزم 

حامد العمران
تقام اليوم على صالة الشهيد 
فهد األحمد ف���ي الدعية مباراتا 
الدور نص���ف النهائي للبطولة 
التنش���يطية لكرة اليد، فيلتقي 
في املباراة األولى الكويت بطل 
املجموعة األولى مع الشباب ثاني 
املجموعة الثانية في ال� 5 مساء، 
فيما يلتقي ف���ي املباراة الثانية 
القادسية بطل املجموعة الثانية 
مع الصليبخات وصيف املجموعة 

األولى في ال� 6:30.
ف���ي املباراة األول���ى، يطمح 
األبيض ملواصلة عروضه القوية 
بقيادة امل���درب اجلزائري كمال 
عقاب الذي جنح في قيادة الفريق 
من خالل إيجاد نظام في امللعب 
وان كان يبالغ قليال في العصبية 
على عكس مدرب الشباب الوطني 
يوسف غلوم الذي يقود الفريق 
بهدوء ما يساعده على التركيز 

ملعاجلة األمور الفنية.
من الناحي���ة الفنية الكفتان 
متس���اويتان، وان كان الشباب 
املس���تفيد من مشاركة الالعبني 
الدوليني لعودة سعد احليدري إلى 
الفريق ليلعب في اخلط اخللفي 
إلى جانب مشعل املطيري وعلي 
الرامزي، فيما  البلوشي وعمار 
لم يستفد األبيض من الالعبني 
الدوليني لغياب الشقيقني محمد 
الغربللي ومش���اري  وعبداهلل 
العتيبي لإلصابة، وهذا ما يزيد من 
مسؤولية خالد الغربللي ومشعل 
طه الذي يلعب في اخلط اخللفي، 
وعبداهلل اخلميس وخالد البرك 
فيما يعود للفريق عبدالرحمن 
البالول، ويلعب على اجلناحني 
عبدالرحمن فخري وناصر سويلم 
أو جاسم محمد، ويحرس عرين 

)عادل يعقوب(محترف العربي األميركي اوماي ويستلي يقطع الكرة قبل وصول العب كاظمة أمني عبدالرحمن

العب الكويت ناصر سويلم قوة ضاربة

وفدا البحرين والعراق أول الواصلين

استكمال االستعدادات النطالق البطولة العربية للمبارزة 
اللجنة املنظمة للبطولة  استكملت 
العربي����ة للمبارزة للرجال والنس����اء 
التي  البطولة  اس����تعداداتها النطالقة 
تستضيفها الكويت خالل الفترة من 17 
إلى 21 اجلاري على صالة احتاد اجلودو 
والتايكوندو حتت رعاية نائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير الدولة 
الدولة لشؤون  التنمية وزير  لشؤون 
اإلسكان الش����يخ احمد الفهد مبشاركة 
10 منتخبات هي اإلمارات وقطر ولبنان 
والبحرين والعراق وسورية واألردن 
وليبيا ومص����ر باالضافة إلى الكويت 

الدولة املضيفة.
وأكد رئيس اللجنة الفنية للبطولة 
راشد الشمالي على ان البطولة حتظى 
مبشاركة واسعة من املنتخبات العربية، 
ووصل عدد املسابقات إلى 12 مسابقة تقام 
على مدار 4 أيام متتالية مت تخصيص 
يومني منها للفردي ويومني للفرق بواقع 
6 مسابقات رجال و6 نساء على أن تبدأ 

املنافسات في ال� 10 صباحا.

 وأش����ار إلى ان منتخبات الكويت 
واألردن ومصر والع����راق وقطر أكثر 
الدول مشاركة في هذه البطولة بعدد من 
العبيها املتميزين من اجل احلصول على 

األلقاب العربية وحصد امليداليات.
وكان����ت الوفود العربي����ة قد بدأت 
بالتوافد الى البالد استعدادا للمشاركة في 
البطولة بوصول وفدي البحرين والعراق 
فيما يستمر وصول باقي املنتخبات قبل 

انطالقة البطولة.
وأكد مساعد مدرب املنتخب البحريني 
عبدالرحمن جاسم على أن العبيه لديهم 
األمل في حتقيق نتائج طيبة تفوق ما 
قدموه في البطولة اخلليجية التي اقيمت 
في الكويت الشهر املاضي وقال: »اكتفينا 
بالتدريبات داخل البحرين من اجل رفع 
مستوى الالعبني بعدما خضنا معسكرا 
خارجيا قبل املش����اركة ف����ي البطولة 
اخلليجية ونسعى إلى التطور وتقدمي 
مستوى أفضل من البطولة السابقة«. 
ورشح منتخبي الكويت ومصر للتتويج 

باللقب.
وأشار جاسم إلى أن املنتخب البحريني 
سيشارك ب� 3 العبني في االيبية و2 في 
الفلوريه، وتشارك العبة واحدة ألول 

مرة في تاريخ املبارزة البحرينية . 

العراق يشارك بـ 12 العبًا

من جهته، قال رئيس الوفد العراقي 
اسامة صبيح ان منتخب بالده سيشارك 
بوفد كبير مكون من 12 العبا بواقع 4 
العبني لكل من االسلحة الثالث املعتمدة 
وهي )الفلوريه( و)االيبيه( و)السابر( 
اضافة خلمس العبات سينافس����ن في 

سالحي الفلورية والسابر.
واضاف ان فريقه قدم للكويت بوقت 
مبكر لضمان االستعداد اجليد للبطولة 
وانه عازم على اح����راز مراكز متقدمة 
خصوصا بعد النتائج الطيبة للفريق في 
البطولة العربية للناشئني التي اقيمت 

قبل شهرين في لبنان.
وتوقع أن تظهر البطولة مبستوى 

فني رفيع في ضوء مشاركة منتخبات 
قوية فيه����ا مثل مصر والكويت وقطر 
متمنيا ان تفرز منافس����اتها العديد من 

االبطال العرب. 
وقدم صبيح شكره اجلزيل للجنة 
املنظمة العليا للبطولة برئاسة الشيخ 
طالل الفه����د وأعضاء احت����اد املبارزة 
على حسن االستقبال للفريق وتوفير 
صالة تدريب مميزة في نادي القادسية، 
معتبرا ان ذلك ليس غريبا على الكويت 

وأهلها.

 الوفد العراقي يزور قبر الشهيد

العراقي امس بزيارة  الوفد  وقام 
قبر الشهيد ف��هد االح���مد في مقبرة 
صبحان وقراءة الفاحتة على روحه 
الطاه�������رة، واك������د رئ��يس الوفد 
العراقي انه حرص على الزيارة باعتبار 
الشهيد احد الرموز الرياضية في الوطن 
العربي وس���اهم في تطور الرياضة 

العربية. 


