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 كاظمة يجتاز عقبة الساحل في «السلة»

 العبداهللا تؤازر «المعاقين» في غوانزو

  الجهراء استغنى عن محترفيه في «السلة»

 ٦٠ فارسًا وفارسة في بطولة
   مركز الكويت للقفز على الحواجز

 غادرت الرئيسة الفخرية لنادي املعاقني الشيخة 
شـــيخة العبداهللا متوجهة الـــى مدينة غوانزو 
الصينية ملســـاندة العبي والعبات النادي الذين 
يشاركون حاليا في البطولة اآلسيوية الباراملبية 
أللعاب املعاقني. وأعربت الشيخة شيخة العبداهللا 
قبيـــل مغادرتها عن اعتزازها مبا حققته الالعبة 
مها الشـــريعان واحرازهـــا امليدالية الفضية في 
دفع اجللة، وكذلك الالعب عبدالوهاب السعيدي 
صاحب امليدالية البرونزية في ســـالح املبارزة. 
وأكدت ان العبات والعبي النادي عودونا على مثل 
هذه االجنازات، مشيرة الى ان السفر الى الصني 

لرفع معنويات الوفد والشـــد من أزرهم من اجل 
حتقيق املزيد من االنتصارات على مستوى األلعاب 

اآلسيوية في أكبر تظاهرة في غوانزو.
  وطالبت بدعم أبطال النادي أســـوة بغيرهم 
خاصة انهم شـــاركوا في بطولة كبيرة آسيوية 
ويستحقون الدعم والرعاية والتكرمي من املسؤولني 

القائمني على احلركة الرياضية.
  كما ثمنت جهـــود مجلس إدارة نادي املعاقني 
وإعداده للوفود املشاركة في البطوالت اخلارجية 
ودعـــم الالعبني ماديا ومعنويـــا الذين يحققون 

نتائج جيدة. 

 أبلغـــت إدارة نادي اجلهراء 
محترفيها لكرة السلة األميركيني 
تشادي غري وجمال نيكوالس 
باالســـتغناء عنهمـــا بســـبب 

الرغم  تواضع مستواهما على 
من منحهم الفرصة الكاملة في 

٥ مباريات.
  وتدرس إدارة النادي العديد 

من الســـير الذاتية للتعاقد مع 
محترفني جدد في األيام املقبلة 
قبل انطـــالق مباريات الدوري 

املمتاز. 

 يشـــهد ميدان مركز الكويت 
للفروسية في الرابعة والنصف 
عصر اليـــوم بطولة القفز على 
احلواجز لفرسان وفارسات املركز 
التي قيد فيها اكثر من ٦٠ فارسا 
وفارسة يشاركون في االرتفاعات 
املختلفـــة لفئـــات املبتدئـــني 
واملتوسطة واملتقدمة ٩٠/٨٠ و 
١١٠/١٠٥ و ١٢٥/١٢٠ســـم، والتي 
ينتظر ان تشهد تنافسا قويا بني 
العديد من الفرسان والفارسات. 

وقـــد اعرب خالـــد اخلرافي عن 
ســـعادته بنجاح بطوالت القفز 
احلالية ومتنى انتهاء مشـــكلة 
البطوالت املجمعة من اجل اكتساب 
الفرســـان والفارسات املزيد من 
اخلبـــرات واالحتكاك خاصة ان 
الكويت لديها الكثير من املواهب 
التي ينتظرها مستقبل زاهر في 
رياضة اآلباء واالجداد. وشـــكر 
اخلرافي اولياء امور الفرســـان 
والفارسات على تعاونهم من اجل 

العربية  الرياضة  االرتقاء بهذه 
االصيلة. من جهة اخرى ينتظر 
ان تدخل الفارسة سلوى القاضي 
دائرة املنافسة اليوم بعد ظهورها 
مبســـتوى طيب في االســـبوع 
املاضي كما ينتظر عودة الفارس 
علي اخلرافي الى املشاركة اليوم 
للتنافس. وتدير البطولة احلكم 
الدولي نبيلة العلي التي شاركت 
فـــي ادارة العديد من البطوالت 

وحققت جناحا كبيرا. 

 فوز سهل للجهراء على اليرموك في الجولة الـ ١٣ 

  (عادل يعقوب)  «دنك» في سلة الساحل من محترف كاظمة األميركي مايكل سونال

 يحيى حميدان
  اجتاز كاظمة عقبة الســــاحل ٧٧-٦٧ في املباراة 
التي جمعتهما أمــــس األول في صالة ناصر مطلق 
احلمد في نادي التضامن ضمن مباريات اجلولة الـ 

١٣ للدور التمهيدي لدوري كرة السلة.
  وارتقى البرتقالي إلى صدارة ترتيب الفرق برصيد 
١٦ نقطة من ٨ مباريات، مستغال تأجيل مباراة شريكه 
الســــابق الكويت مع العربي، في حني بات للساحل 

١٣ نقطة من ٨ مباريات.
   ودفع الساحل ثمن تراخيه في الربع األول الذي 
انتهى بفارق كبير لكاظمة ٢٤-٨، والثاني ٤٦-٢٤، 
وبدأ أداء أبناء أبوحليفة يتحسن تدريجيا في الربع 
الثالث بعد األداء اجليد الذي قدمه شايع مهنا وعبداهللا 
الشمري واألميركي انطوني غرين، بيد أن حفاظ العبي 
كاظمة على تركيزهم خاصة املتألق أحمد البلوشي 

أبقى على فارق النقاط الكبير ٦١-٤٠.
   وشــــهدت املباراة إثارة كبيرة في الربع األخير، 
بعد أن دخله العبو الســــاحل بقــــوة وطبقوا خطة 
الدفاع الضاغط األمر الذي سبب ارباكا كبيرا لكاظمة 
الذي كاد أن يخرج مهزوما من املباراة بعد أن قلص 
الساحل الفارق الى ٦ نقاط (٦٠-٦٦)، ولكن افتقاد 
أبناء ابوحليفة للتركيز فوت عليهم العديد من الفرص 
السهلة للتسجيل السيما مع إصرارهم على التسديد 
من خارج القوس لتسجيل الرميات الثالثية، وهو ما 
أفقدهم الفرصة لقلب النتيجة، في حني كان العبو 
كاظمة أكثر تركيزا في استغالل الفرص ليحافظوا 

على تقدمهم حتى نهاية املباراة.
  وكان البلوشي أفضل مسجل لكاظمة بتسجيله 
٢٧ نقطة، في حني أضاف محمد أشكناني ١٩ نقطة، 

وعبدالعزيــــز الربيعة ١٢ نقطة، واألميركيان مايكل 
سونال وفونتني الرون ٦ نقاط.

  وفي الساحل، برز غرين بتسجيله ٢١ نقطة، وأحمد 
فالح ١٤ نقطة، وعبداهللا الشمري ١٠ نقاط، وصالح 
يوسف ٨ نقاط، قاد اللقاء طاقم حتكيمي مكون من 

أحمد العصفور وسالم الهزاع وحافظ احللبي.
  وفي مباراة أخرى، ســــجل اجلهراء فوزا ســــهال 
على اليرمــــوك ٧٧-٥٣ ليرفع رصيده الى ١٠ نقاط 
من ٥ مباريــــات، واليرموك أصبح لديه ٩ نقاط من 

٨ مباريات.
   وحاز «اجلهراويــــون» على أفضلية التقدم في 
النتيجة طوال فتــــرات املباراة (١٩-١٢)، (٥١-٢٩)، 
(٦٤-٤٤)، و(٧٧-٥٣) بفضــــل تألــــق العبيه نايف 
الصندلي (٢٢ نقطــــة) وعبدالعزيز ضاري ومحمد 
املطيــــري ١٣ نقطة لكل منهما، واألميركي تشــــادي 

غري ١٠ نقاط.
  في املقابل، اعتمد اليرموك كثيرا على النيجيري 
لويس ايدمي الذي سجل ٣٠ نقطة مبفرده، أدار املباراة 
احلكام عبد الرزاق ســــليمان وعابر العابر وأسامة 
شــــوقي، وفي صالة نادي الكويت، تغلب التضامن 
على الشباب ٩٢-٨٣ ليصبح للفائز ١٣ نقطة من ١٠ 

مباريات وللخاسر ٨ نقاط من ٧ مباريات.
  الجهراء يواجه الساحل

  وتقام مساء اليوم مباراتان مؤجلتان من املراحل 
السابقة في صالة الشهيد قشيعان املطيري بنادي 
النصر، حيث يلتقي في األولى الشباب مع العربي 
(١٣ نقطة) في الـــــ ٥، ويتبعها مباراة قوية جتمع 

الساحل مع اجلهراء في الـ ٧.

 فريق الدراجات املائية أحرز ٣ ميداليات للكويت 

 السلطان قابوس يمنح الفهد وسام عمان المدني في ختام البطولة.. واليد يتّوج باللقب

 ذهبية وفضية وبرونزية للكويت في «اآلسيوية الشاطئية»
 اختتمت امــــس دورة األلعاب 
اآلسيوية الشــــاطئية الثانية في 
ســــلطنة عمان بحضــــور رئيس 
املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ 

احمد الفهد.
  ومنح العاهل العماني السلطان 
قابوس بن ســــعيد وســــام عمان 
املدني من الدرجة الثانية لرئيس 
املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ 
أحمد الفهد. وقام بتسليم الوسام 
للفهد نائب رئيس الوزراء لشؤون 
مجلس الوزراء صاحب السمو فهد 

بن محمود آل سعيد.
  وأعرب الفهد عن شكره وتقديره 
جلاللة السلطان قابوس على منحه 
هذا الشرف الرفيع وما يحمله ذلك 
من معان قيمة رافعا حتيات املجلس 
األوملبي اآلسيوي ومتنياته الطيبة 
جلاللته بدوام التوفيق وشــــاكرا 
للســــلطنة تعاونها االيجابي مع 
الهيئات الرياضية القارية والدولية 
وما قامت به من إعداد متميز لدورة 
األلعاب اآلسيوية الشاطئية الثانية 
(مسقط ٢٠١٠) أسهم في جناح هذه 
الدورة. كما أشاد مبستوى الدعم 
العماني  الشباب  الذي يحظى به 
حيث أصبح مثاال يحتذى في جديته 
التراث  األداء وحفاظــــه على  في 

والتقاليد العمانية العريقة.
املقابلة وزير الشؤون    حضر 
الرياضية رئيس اللجنة األوملبية 
العمانيــــة م.علــــي بن مســــعود 

السنيدي. 
  وكان الفهد قد غادر امس الى 

  وارتفع رصيد الكويت في مسابقة 
الدراجات املائية بهذه امليدالية الى 
أربع ميداليات متنوعة اضافة الى 
امليدالية الفضية التي نالها منتخب 
كرة املاء سابقا في البطولة. وكان 
محمد بوربيع حقق املركز الثاني 
وامليدالية الفضية ضمن منافسات 
فئة احملترفني ١٦٠٠ سي سي في 
مسابقة الدراجات املائية. وكانت 
هذه الفضية هي الثالثة للكويت في 
الدراجات املائية حيث حقق يوسف 
العبدالرزاق امليدالية الذهبية فيما 
فاز زميله عبداهللا الفاضل بامليدالية 
الفضية في فئة ٨٠٠ سي سي لنفس 

املسابقة.

  ذهبية لليد 

اليد  لكــــرة    وتــــّوج منتخبنا 
بلقب الــــدورة بفوزه على نظيره 
الباكستاني ٢-٠ في مباراة قوية 
الكويــــت حصيلتها في  لترفــــع 
البطولة الى ٦ ميداليات مختلفة.

  وأدلى مدرب املنتخب نبيل طه 
الالعبــــني بتصريحات  وعدد من 
متفرقة لـ «كونــــا» أكدوا خاللها 
أحقية الفريق في انتزاع امليدالية 
الذهبية للمسابقة مجمعني على أن 

نيلها لم يأت بسهولة أبدا.
  وامتدح املدرب طه أداء العبيه 
في املباراة مؤكدا أنهم قدموا أفضل 
مبارياتهم في البطولة واستحقوا 
الفوز بهــــا على الرغــــم من قوة 
اخلصم الباكســــتاني الذي يحمل 

لقب البطولة املاضية.

مسقط، وكان في مقدمة مستقبليه 
وزير الشؤون الرياضية العماني 
علي الســــنيدي ومدير عام دورة 
الشــــاطئية حبيب بن  االلعــــاب 
عبدالنبــــي مكي وســــفيرنا لدى 

السلطنة سالم الزمانان.
  وكان الفهــــد قــــد حضر حفل 
افتتاح الدورة في ١٠ اجلاري واشاد 
باستضافة سلطنة عمان وبحفل 
االفتتاح، كما اكــــد ان الهدف من 
االلعاب الشاطئية هو مزج السياحة 
الثقافية والرياضية معا. من جانبه، 
أكد أمني سر اللجنة األوملبية عبيد 

العنزي ان دورة االلعاب اآلسيوية 
الشــــاطئية جنحت بكل املقاييس 
التنظيمية والفنية ووصفها بأنها 
«جتمع آسيوي فريد مت تنظيمه 
باتقان من قبل املنظمني العمانيني 
ما اسهم في جناحه وظهوره بهذه 

الصورة املرضية للجميع».
الفني    وعلى صعيد املستوى 
للبطولــــة، لفت العنــــزي الى ان 
الرياضيني اآلسيويني اظهروا خالل 
البطولة قدرات فنيــــة راقية في 
مختلف االلعاب الفردية واجلماعية 
«عكسوا من خاللها املكانة الرياضية 

التي وصل اليها الرياضي اآلسيوي 
الفترة االخيــــرة»، ومتكن  خالل 
الالعبون اآلســــيويون من تقدمي 

مستويات باهرة والفتة.
  واشار املسؤول الرياضي الى ان 
املشاركة الكويتية في البطولة كانت 
«ايجابية ومشرفة متكن بها العبو 
الوطنية املختلفة من  املنتخبات 
حصد عدد من امليداليات املتنوعة 
على الرغــــم من االعداد املتواضع 
للبطولة ومتكنوا من ترك بصمة 
واضحة في هــــذا التجمع القاري 

الكبير».

 راشد الشمالي

 كراتيه الكويت إلى دبي 

 غـــادر وفد فريـــق الكراتيه 
في نادي الكويت الى العاصمة 
االماراتية دبي للمشـــاركة في 
البطولة العربية الثالثة للكراتيه 
التي يســـتضيفها نادي الوصل 
االماراتي مبشاركة ٢٠ فريقا من 
١٣ دولة عربية حتت رعاية رئيس 
اللجنة األوملبية االماراتية الشيخ 

أحمد بن محمد بن راشد.
  ويتـــرأس وفد الكويت مدير 
أكد  الذي  اللعبة محمد اجلاسم 

أن النادي يشـــارك للمنافســـة 
خصوصا بعد أن طعمنا الفريق 
مبحترفني اجانب لهذه البطولة 
بعد تعرض الالعبني لالصابات، 
وأضاف أن املنافسة ستكون قوية 
خصوصا وأن جميع الفرق تتمتع 
مبســـتوى متقارب مما يجعل 
البطولة أكثر ندية، وشكر اجلاسم 
مجلس إدارة النادي على تكفله 
مبغادرة ومشـــاركة الفريق في 

هذه البطولة. 

 العبو كراتيه الكويت في بطولة سابقة

 إعالن نتائج أفضل تغطية لـ «خليجي ٢٠»  

 برونزية للملولي في بطولة العالم للسباحة

 أعلن مدير قناة الدوري والكأس القطرية عيسى 
الهتمــــي نتائج جائزة أفضل تغطيــــة صحافية في 
«خليجــــي ٢٠» التي أقيمت في اليمن من ٢٢ نوفمبر 
الى ٥ ديسمبر ٢٠١٠، واملخصصة للصحف التي تصدر 
مالحق رياضية باملناسبة، برعاية بنك قطر الوطني 
وبــــروة العقارية، والبالغة قيمتهــــا ٣٠٠ ألف ريال 
قطري. وكشف الهتمي ان جلنة التحكيم التي ضمت 
سعد الرميحي سكرتير سمو أمير دولة قطر لشؤون 
املتابعة، وكال من د.مروان عرفات (اإلعالمي واحملاضر 
في جامعة دمشق)، وديع عبدالنور (اإلعالمي واحملاضر 
فــــي اللجنة االوملبية الدولية)، محمد ســــيف الدين 
(مدير حترير األهرام الرياضي)، بدر الدين اإلدريسي 
(نائب رئيس االحتاد العربي للصحافة الرياضية)، 

وباسم الرواس (رئيس حترير برنامج جرايد، مقرر 
اللجنة)، قد أعلنت النتائج النهائية للمسابقة وجاءت 

على النحو التالي:
  امللحق الذهبي: جريــــدة «الوطن» القطرية (١٧٨ 

درجة من ٢٠٠). ونالت مبلغ ١٥٠ ألف ريال.
  امللحق الفضي: جريدة «االحتاد» اإلماراتية (١٦٦ 

درجة). ونالت مبلغ ١٠٠ ألف ريال.
  امللحق البرونزي: جريدة «البالد» البحرينية (١٥٤ 

درجة). ونالت مبلغ ٥٠ ألف ريال قطري.
  وســــتقيم قناة الدوري والــــكأس احتفاال خاصا 
باملناســــبة يعلن عنه الحقا. وقــــررت قناة الدوري 
والكأس تقدمي شهادة تقدير ورسالة تنويه إلى جريدتي 

«اجلمهورية» و«الثورة» اليمنيتني.

 اكتفى السباح التونسي أسامة امللولي ببرونزية 
سباق ٢٠٠ م حرة ضمن بطولة العالم العاشرة للسباحة 
داخل حوض صغير (٢٥ مترا) التي تستضيفها دبي 
حتى ١٩ اجلاري. وقطع امللولي املسافة بزمن ١٫٤٢٫٠٢ 
دقيقة وحل في املركــــز الثالث خلف األميركي راين 
لوشت (١٫٤١٫٠٨ د) والروسي دانيال ايزوتوف (١٫٤١٫٧٠ 
د). وامللولي هو العربي الوحيد الذي دون اسم بالده 

في سجل امليداليات في اليوم األول.
  وتقام املنافسات مبشاركة ٧٩٢ سباحا وسباحة 
ميثلون أكثر من ١٤٨ دولة وهو رقم قياسي غبر مسبوق 
في تاريخ البطولة، في مجمع حمدان بن محمد بن راشد 
الذي شيد خصيصا الحتضانها في االمارات ومنطقة 

الشرق األوسط للمرة األولى في تاريخها ويتسع لنحو 
١٥ الف متفرج ويضم ٣ مسابح اوملبية.

  وأحرز منتخب سيدات الصني ذهبية سباق التتابع 
٤×٢٠٠ م حــــرة مع رقم قياســــي جديد هو ٧٫٣٥٫٩٤ 
دقائق، وتقدم على نظيريه االسترالي (٧٫٣٧٫٥٧ د) 
والفرنســــي (٧٫٣٨٫٣٣ د). والرقم القياســــي العاملي 
الســــابق هو ٧٫٣٨٫٩٠ دقائق ومسجل باسم املنتخب 
الهولندي، وقد حققه في بطولة العالم في مانشستر 

االجنليزية في ٩ ابريل ٢٠٠٨.
  وكانت االســــبانية ميريا بلمونتي غارسيا جنمة 
اليوم األول بإحرازها ذهبيتي ٢٠٠ م فراشــــة و٤٠٠ 

م متنوعة. 

 تسلمت اللجنة املنظمة للبطولة العربية الـ ١٤ للمبارزة 
التي يترأسها الشيخ طالل الفهد، رسالة رسمية مفاجئة من 
االحتاد الســــوري للعبة تتضمن اعتذاره عن عدم املشاركة 
في منافسات البطولة باألســــلحة الثالثة التي تنطلق غدا 
الســــبت وتســــتمر حتى الثالثاء علي صالة احتاد اجلودو 

والتايكوندو مبنطقة صباح السالم.
  الى ذلك، عاد املنتخب الوطني من معســــكره التدريبي 

الذي استمر قرابة أسبوعني في أملانيا.
  وأكــــد عدد من العبي املنتخــــب تصميمهم على الظهور 
املشــــرف وحتقيق العديد من امليداليات في بطولة العرب 

للعمومي.
  وقال العب ســــالح «االبيه» قيصــــر الزامل انه يأمل مع 
الالعبني في حتقيق نتائج طيبة في هذه البطولة استكماال 
لالجنازات التي تعودت عليها املبارزة الكويتية في السنوات 

املاضية.
  وأوضح ان املنتخب استعد بشكل ممتاز لهذا االستحقاق 
واصفا املعسكر بـ «الناجح» بعد ان خاضوا منازالت قوية 

مع أفضل املبارزين األملان في االسلحة الثالثة.
  من جانبــــه، قال املبارز الواعد عبداهللا الشــــمالي الذي 
سيلعب في منافسات سالح «السابر» ان التنافس سيكون 
قويا هذه املرة بفضل وجود عدد من الفرق القوية مثل مصر 
وقطر والعراق وغيرها، مؤكدا في نفس الوقت ان املنتخب 

الوطني قادر على مقارعة هذه الفرق.
  بدوره، أكد مدرب املنتخب في سالح «االبيه» كاظم مال 
اهللا ان االستعدادات بدأت منذ فترة طويلة تخللتها املشاركة 
في البطولة اخلليجية للعمومي والعربية للناشــــئني التي 

أحرز املنتخب الكويت لقبهما.
  وقال ان املنتخب بات جاهزا لتحقيق االجنازات في البطولة 

ورفع اسم الكويت عاليا كعادته في البطوالت السابقة.
  وعن معسكر أملانيا، قال مال اهللا انه كان مميزا وأتيحت 
لالعبني فرصة رائعة لالحتكاك مع األملان الذين يعدون من 

أبطال أوروبا والعالم في هذه اللعبة، مشددا على ان حتقيق 
املركز األول فــــي البطولة هو الهدف األول جلميع القائمني 

على املنتخب.
  االستعدادات مكتملة

  مــــن جهته، قال رئيــــس االحتادين الكويتــــي والعربي 
عبدالرحيم السعيد ان االســــتعدادات الستضافة البطولة 

اكتملت ولم يتبق سوى بدء املنافسات.
  وأضاف ان اللجنة بدأت مهام عملها مبكرا لضمان النجاح 
لهذه البطولة التي تســــتضيفها الكويت بعد ان استضافت 
بطولة اخلليج االولى للمبارزة وســــبق لها ان جنحت في 
استضافة عدة بطوالت عربية ودولية على مدى تاريخ االحتاد 
منذ تأسيسه في السبعينيات، وهو ما يؤكد مقدرة الشباب 

الرياضي الكويتي وخبرتهم الطويلة في هذا املجال.
  وعن اســــتعدادات مبارزي الكويت قال ان اجلميع على 
أمت االســــتعداد وان حالتهم البدنية والفنية في أوج قمتها 
خاصة بعد املعســــكر التدريبي في احــــد املراكز األملانية، 
ونظرا للروح العالية التي يتمتع بها الالعبون في االسلحة 
الثالثة وحرصهم على الظهور باملستوى الذي يليق بسمعة 
املبارزة واحتاللها مراكز الصدارة االولى خاصة على النطاقني 

اخلليجي والعربي.
  الشمالي يأسف لغياب سورية

  وأعرب رئيس اللجنة الفنية للبطولة راشد الشمالي عن 
أسفه لغياب املنتخب السوري لظروفه اخلاصة.

  وقال ان اللجنة كانت تتمنى مشاركة املبارزين السوريني، 
خاصة الالعبتني املعروفتني على الصعيد العربي أريج وسوف 

وجنالء شرقي ملا تتمتعان من مستوى فني متميز.
  وأضاف ان غياب املنتخب السوري لن يؤثر على املستوى 
العام للبطولة التي يشارك فيها أفضل وأهم املنتخبات العربية 

مثل مصر والكويت وقطر واألردن وليبيا وغيرها. 

 المنتخب عاد من المعسكر التدريبي في ألمانيا 

 سورية تنسحب 
  من البطولة العربية للمبارزة 


