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دورة األلعاب العربية الثانية عشرة

يغادر في اخلامسة مساء غد 
وفد منتخبنا الوطني للدراجات 
الهوائية إلى العاصمة القطرية 
الدوحة، للمش���اركة في دورة 
األلعاب العربية الثانية عشرة، 
وس���وف تنطلق منافس���ات 
الدراجات الهوائية 19 اجلاري 

ملدة ثالثة ايام.
من جانبه، قال عضو مجلس 
إدارة احتاد العاب القوى ومقرر 
جلن���ة الدراجات الهوائية بدر 
العجم���ي ان منتخبنا الوطني 
للدراجات استعد بالشكل اجليد 
من خالل املعسكر التدريبي الذي 
خاضه الشهر املاضي باإلمارات 
باإلضافة الى خوض منافسات 
طواف اخلليج والذي حقق فيه 
العبو الكوي���ت مراكز متقدمة 
مبرحلت���ه األخيرة التي كانت 

بسلطنة عمان.
وأك���د العجمي أن املنتخب 
يأمل ان تكون له حظوظ كبيرة 
في احلصول عل���ى ميداليات 
متنوعة في مختلف املسابقات، 
واال تخلو منص���ات التتويج 
من الالعب���ني الكويتيني الذين 
استعدوا بالشكل املطلوب لهذا 
احلدث العربي الذي تش���ارك 
الهوائية للمرة  الدراجات  فيه 

األولى.
ويترأس الوفد عضو مجلس 
إدارة احتاد العاب القوى ورئيس 
الدراجات سالم األحمد،  جلنة 
ويرافق���ه كل من بدر العجمي 
مدير الفريق وعطا اهلل الشمري 
اداري الفريق باإلضافة الى مازن 

حسني مدربا و10 العبني.

الدراجات الهوائية 
إلى الدوحة

بدر العجمي

 أوض���ح البط���ل املصري 
محمد السحرتي ان شعوره ال 
يوصف بإح���رازه 5 ميداليات 
ذهبية وواح���دة برونزية في 

منافسات اجلمباز الفني.
 وقال السحرتي »5 ميداليات 
ذهبية وميدالية برونزية، انه 
إحس���اس ال يوص���ف، أجمل 
إحس���اس في مس���يرتي انني 
مرتب���ك م���ن كث���رة الفرح«، 
وتابع »اطمع مبيدالية اوملبية 
وسأسعى جاهدا للحصول عليها 
خصوصا انني أحتمل التدريبات 

القاسية«.
 وأضاف السحرتي ذهبيتني 
في منافستي عارضة التوازن 
القف���ز، فضال عن  وحص���ان 

برونزية املتوازي.

احتفظ التونس���ي حسنني 
الس���باعي بذهبية سباق 20 
كلم مشيا في افتتاح منافسات 

العاب القوى.
الس���باعي املسافة  وقطع 
بزمن 1.28.20 س���اعة، وتقدم 
على القط���ري مبروك صالح 
محمد )1.31.02 س���اعة( الذي 
احتف���ظ بالفضي���ة، في حني 
كان���ت البرونزية من نصيب 
املغربي علي دغيري )1.34.59 

ساعة(.
ولدى الس���يدات، احتفظت 
الطرابلسي  التونسية شيماء 

بذهبية سباق 10 كلم مشيا.
وقطعت الطرابلسي املسافة 
بزمن 48.17.91 دقيقة، وتقدمت 
عل���ى مواطنته���ا اولفة الفي 
)50.07.49 دقيقة( واملغربية 
الزهان���ي )54.08.32  نزه���ة 

دقيقة(.
واستبعدت املصرية مشرف 
الذي ضم  الس���باق  جهاد من 

العداءات االربعة فقط.

املصري السحرتي 
حقق 5 ذهبيات

التونسي السباعي 
يحتفظ بذهبية 

»املشي«

تعادل فلسطني وليبيا في »القدم«

رئيس اللجنة املنظمة: الئحة رفع 
األثقال واضحة حسب النظام األوملبي

ميداليات كمال األجسام تنتظر البت

اجلزائر تهزم مصر في »السلة«

تعادل منتخب فلس���طني مع نظي���ره الليبي 1 � 1 ضمن 
منافسات املجموعة الثالثة من مسابقة كرة القدم.

وسجل ايهاب البوسيفي )41( هدف ليبيا، وعماد الزعاترة 
)88( هدف فلسطني. 

وكان األردن تعادل مع السودان 0 � 0 في املجموعة ذاتها. 
ويتصدر األردن الترتي���ب برصيد 4 نقاط، اذ كان فاز على 
فلسطني 4 � 1 في اجلولة االولى، ويتقدم بفارق األهداف عن 
الس���ودان الفائز في مباراته األول���ى على ليبيا 1 � 0، مقابل 

نقطة لكل من فلسطني وليبيا.
وفي اجلولة الثالثة واألخيرة من الدور األول، يلتقي األردن 

مع ليبيا، والسودان مع فلسطني غدا السبت.
ويتأهل منتخبان من املجموعة الثالثة الى الدور نصف 
النهائي، فضال ع���ن صاحب املركز األول ف���ي املجموعتني 

األولى والثانية.

أوض���ح رئيس اللجنة املنظمة للدورة احلالية الش���يخ 
س���عود بن عبدالرحمن ان ما يطبق في رياضة رفع االثقال 

هو ما يعمل به حسب التنظيم االوملبي.
وقال الشيخ سعود »عملنا في هذه البطولة على تطبيق 
القانون الدولي وان يكون التنظيم مطابقا للتنظيم االوملبي 
خاصة ان لدينا في هذه ال���دورة العابا مؤهلة الى اوملبياد 

لندن )السباحة والعاب القوى(«.
وتابع »لذل���ك عملنا على ان نتبع القانون الدولي، فكان 
االمر واضحا بالنسبة الى املشاركني في رفع االثقال من خالل 
االجتماع الفني للمنافس���ات بأن اللجنة املنظمة ستحسب 
امليدالية احملرزة فقط وان هناك مادة واضحة في الئحة الدورة 
العربية وهي املادة السابعة التي تعطي اللجنة املنظمة احلق 
في اختيار االلعاب واملنافسات ولوائحها التنظيمية ما عدا 

السباحة والعاب القوى واجلمباز«.
واش���ار الى ان »اللجنة املنظمة لم ترسل اي الئحة الى 

املشاركني في رفع االثقال بهذا اخلصوص«.
واثارت منافس���ات رفع االثقال اشكاال كبيرا في اليومني 
املاضيني بسبب االختالف احلاصل حول نظام اعتماد امليداليات 
ان كان حسب مرجعية االحتاد الدولي للعبة ام كما هو متبع 

في الدورات االوملبية.
واحتسبت الثالثاء في اليوم االول ملنافسات رفع االثقال 3 
ميداليات ذهبية في كل وزن، واحدة في اخلطف واخرى في 
النت���ر ومثلها في املجموع، واضيفت امليداليات الى اجلدول 
العام للترتيب على هذا االساس، قبل ان تسحب امليداليات 

وحتتسب ذهبية واحدة فقط في كل وزن.
ورفض مندوبو 17 دولة مشاركة في املسابقة تقليص عدد 

امليداليات، ووصل االمر الى حد التهديد باالنسحاب.

 تتفاعل مسألة الكشف على املنشطات في مسابقة كمال 
األجسام التي أقيمت ليوم واحد في 10 اجلاري خصوصا فيما 
يتعلق بخضوع الرياضيني املصريني والقطريني للكشوف 
املطلوبة.   وأقيمت مسابقة كمال األجسام للمرة األولى في 
الدورات العربية، ونالت فيها قطر 4 ذهبيات، مقابل 3 ملصر، 
وواحدة لألردن.  وغادر ابطال مصر بعد املسابقة الى القاهرة 
ما أدى الى تكهنات بشأن تهربهم من اخلضوع للكشف عن 
املنشطات، لكن نائب رئيس البعثة املصرية ميرفت حسنني 
نف���ت ذلك جملة وتفصيال معتبرة ان���ه »لم يطلب احد من 

رياضيينا اخلضوع للكشف«.
 وترددت أنباء عن فتح الباب حتى نهاية الدورة لعودة 
املشاركني في هذه املسابقة للخضوع للكشف قبل البت نهائيا 

في مسألة امليداليات التي حصلوا عليها.

حسم منتخب اجلزائر صدارة املجموعة االولى في مسابقة 
كرة السلة للرجال ضمن الدورة العربية الثانية عشرة في قطر 
بفوزه على نظيره املص����ري حامل الذهبية 81-73 امس االول 
االربع����اء. وفي مباراة ثانية ضمن املجموعة ذاتها، فاز العراق 
على السودان 89-60. وكان منتخبا اجلزائر ومصر ضمنا التأهل 

الى الدور الثاني من اجلولة املاضية.
وتفوق املنتخب املصري في الشوط االول بعد ان تقدم في 
احلصتني االوليني 18-13 و20-17، لكن نظيره اجلزائري انتزع 

املبادرة في احلصتني االخيرتني وحسمهما 24-17 و18-27.
ولدى السيدات، ضمن منتخب لبنان احراز امليدالية الفضية 
على األقل بتحقيقه الفوز الرابع على التوالي وكان على حساب 
نظيره الصومالي 87-38 أمس. وكان لبنان فاز على مصر في 
منافسته القوية على اللقب 68-67، واألردن 69-40، والكويت 
108-28، فرفع رصيده الى 8 نقاط، في صدارة الترتيب، مقابل 
7 نقاط ملنتخب مص����ر الذي تغلب على نظيره األردني 51-91 
أمس ايضا، و4 نقاط لكل من الصومال وقطر والكويت. وتبقى 
امام منتخب لبنان مباراة خامس����ة وأخيرة مع نظيره القطري 
االثن����ني املقبل، من املتوقع ان يف����وز فيها، لكنه حتى في حال 
خسارته فإن رصيده سيرتفع الى 9 نقاط، وهو أقصى ما ميكن 
للمنتخب املصري الوصول اليه، ليتم حسم الذهبية عبر فارق 

النقاط املسجلة.

جدول ترتيب امليداليات
املجموعبرونزيةفضيةذهبيةالدولة
40282593مصر
19192058قطر

1461131تونس
8101230السعودية
69924اجلزائر
662739املغرب

43613البحرين
351422الكويت
33713األردن
2101426العراق
2125اليمن

13711اإلمارات
1179عمان
0268لبنان
0123ليبيا

0123فلسطني
0123السودان
0011جيبوتي

»األزرق« يواصل تدريباته.. و»السلة« يقع في مجموعة نارية مع تونس ومصر 

الواعدة  الرامية  واصلت 
مرمي ارزوقي تألقها بإضافتها 
البرونزية واملركز  امليدالية 
الثالث في منافسات البندقية 
)50 مترا( في ثالثة أوضاع 

للعبة الرماية للسيدات.
وبه���ذه امليدالي���ة تكون 
الرامية ارزوقي قد س���طرت 
ان  أروع االجن���ازات بع���د 
اختتمت مشاركتها في الدورة 
العربية بتحقيق 4 ميداليات 
متنوع���ة في 3 مس���ابقات 
مختلفة منه���ا ذهبيتان في 
البندقية الهوائية )10 أمتار( 
و)50 مترا رقودا( اضافة الى 
برونزيت���ني في فئتي الفرق 
)10 أمت���ار( و)50 مترا( في 

ثالثة أوضاع.
وجاءت امليدالية البرونزية 
االخيرة بع���د تأهل ارزوقي 
الى الدور النهائي وحصولها 
على مجموع 660 نقطة بعد 
منافس���ة قوية جدا وبفارق 
نقطة واح���دة عن نظيرتها 
العس���يري  القطرية مطرة 
التي احرزت امليدالية الفضية 
بينما احرزت زميلتها القطرية 
بهية احلمد امليدالية الذهبية 

مبجموع 673 نقطة.
وفي هذا االط���ار اعربت 
ارزوقي عن سعادتها بحصولها 
على ه���ذه امليدالي���ات رغم 
انها املشاركة االولى لها في 
البطوالت اخلارجية مبسابقة 

البندقية ثالثة أوضاع.
وف���ي منافس���ات لعبة 
البلياردو، احرز الالعب خالد 
املطيري امليدالية البرونزية 
واملركز الثالث في منافسات 

)8 كرات( في فئة الفردي.
امليدالية  وحقق املطيري 
بعد فوزه في 3 مواجهات امام 
الليبي احمد األمير  نظرائه 
بنتيج���ة )7-1( واالماراتي 
أمين فكري بنتيجة )3-7( 
والقطري بشار حسني بنتيجة 
)8-7(، فيما خسر في الدور 
امام االردني  النهائي  نصف 
جالل ساريسي بنتيجة )8-

.)6
وفي مباراة املركز الثالث 
جنح املطيري بتحقيق الفوز 

سيخوض مواجهتني صعبتني 
نظرا لقوة هذين املنتخبني 

على املستوى العربي.
من جهته، أعرب جنم ازرق 
السلة نايف الصندلي عن أمله 
في املشاركة غدا امام تونس 
حيث يعاني من اصابة خفيفة 
هو وزميله عبداهلل الشمري، 
معربا عن امله في ان يواصل 
ازرق الس���لة تقدمي عروض 
جيدة والفوز واملنافسة على 

احدى امليداليات.
كما س���يواجه منتخبنا 
للس���يدات نظيره املنتخب 
املصري اليوم في الس���اعة 
3 عصرا عل���ى صالة نادي 
الريان ف���ي مواجهة صعبة 
ومس���تحيلة نظرا للفوارق 

الفنية بني املنتخبني.

ضي المال تودع

وف���ي منافس���ات ألعاب 
القوى، أخفقت العداءة ضي 
املال من حتقيق الرقم املطلوب 
بسباق 100 م وحلت باملركز 
الس���ادس بزمن 13.81 ثانية 
التصفيات  وخروجها م���ن 

التمهيدية.
العداء عيسى  واستطاع 
اليوحة ان يتأهل لنهائي سباق 
100 م بعدما حل باملركز الثاني 
بالتصفيات بزمن 10.71 ثوان 
واألمل معقود على حتقيقه 

ألحد املراكز األولى.

»الطائرة« تقترب من التأهل

الى ذلك، يلعب منتخبنا 
الوطني للكرة الطائرة مباراة 
مهمة في ال� 5 مس���اء اليوم 
الفلس���طيني  امام املنتخب 
حيث يتوقع ان يحسم »ازرق 
الطائرة« املواجهة لصاحله 
نظرا لفارق االمكانيات التي 

تصب في صالح منتخبنا.
الطائرة  يذك���ر ان ازرق 
خاض لقاءي���ن مع املنتخب 
العماني وفاز عليه وخس���ر 
من املنتخب القطري ويتبقى 
له لقاء واحد غدا مع املنتخب 
السعودي الذي سيكون لقاء 

مصيريا.
كما س���يواجه منتخبنا 
لكرة الطائرة سيدات منتخب 
الصومال في الس���اعة ال� 4 
عصرا عل���ى صال���ة نادي 

الغرافة.

»الفروسية« يبحث عن خيول

على صعيد آخر، قال مدير 
منتخبنا للفروسية خليل أسد 
ان هناك تنسيقا مع اللجنة 
املش���رفة عل���ى منافس���ات 
الفروس���ية من اجل توفير 
اخليول للمنتخب للمشاركة 
حيث حضر فرسان وفارسات 
وهم ليلى حداد ومنيرة فايز 
النصراهلل وتركي  ويعقوب 
املطيري وعبداهلل العصفور 
وأحمد ابل للمشاركة بالدورة 
م���ن دون خيولهم، قائال ان 
منتخبنا للفروس���ية يطمح 
للمنافس���ة وحتقيق نتائج 
ايجابي���ة عل���ى الرغ���م من 

صعوبة املنافسات.

 ٭ الدوحة -  وفد جمعية الصحافيين

عبداجلواد بنتيجة )0-3(.
 وفي منافسات السيدات 
خس���رت عايشة احلمد امام 
نظيرتها راني���ا الوايلي في 
املباراة االولى بنتيجة )0-3( 
كما تلقت مرمي دشتي النتيجة 
ذاتها على حساب نظيرتها 
أمينة عبد القوى في املباراة 
االخ���رى. »األزرق« يواصل 
»األزرق«  تدريباتهأج���رى 
تدريبه امس على وقع فوزه 
املستحق على األحمر العماني 
بهدفني ليوسف ناصر اول من 
امس ضمن املجموعة الثانية 

ملسابقة كرة القدم.
وفي امللعب الفرعي لنادي 
امل���درب غوران  الوكرة قاد 
توڤاريتش تدريب منتخبنا 
وغاب عنه بدر املطوع وحسني 
فاضل بناء على توصية طبية 
الراحتهما بع���د تعرضهما 

لالصابة في مباراة عمان.
وقال اخصائ���ي العالج 
الطبيعي د.عبداملجيد البناي 
الالعبني تعرضا الصابة  ان 
مش���تركة وهي مت���زق في 
العضلة الضامة وفضل عدم 
مشاركتهما في تدريب امس كي 
ال تتضاعف حالتهما، وتتوقف 
مش���اركتهما في مباراة الغد 
امام املنتخب السعودي على 
مدى جهوزيتهما ولن نغامر 
باش���راكهما اذا لم يكونا في 

افضل حالة صحية.
وم���ازال ايضا س���لطان 
صلبوخ يعاني من االصابة 
التي أبعدته عن املشاركة في 
املباراة الس���ابقة حيث كان 
املدرب غوران ينوي مشاركته 
كالعب أساس���ي ف���ي مركز 
الظهير األمين ولكن اصابته 
أبعدته عن اللعب وحل مكانه 

يعقوب الطاهر.

مهمة صعبة لـ »السلة«

عل���ى صعيد آخ���ر، وقع 
منتخبنا الوطني لكرة السلة 
ف���ي مجموعة صعبة ضمت 
منتخبي تونس ومصر في 
دور الستة حيث سيلعب غدا 
امام املنتخب التونسي )بطل 
أفريقيا( في لقاء صعب، بينما 
يواجه منتخب مصر االثنني 

املقبل.
وأكد رئيس الوفد عبداهلل 
الكن���دري ان ازرق الس���لة 

اللبناني محمد  على نظيره 
البرج���اوي بنتيجة )1-7(، 
فيما حصل االردني ساريسي 
على امليدالية الذهبية ونظيره 
ايهاب نصيف على  العراقي 

امليدالية الفضية.

4 برونزيات لـ »اإلسكواش«

إل���ى ذلك، احرز 4 العبني 
كويتيني أم���س 4 ميداليات 
برونزي���ة ف���ي منافس���ات 

االسكواش لفئة الفردي.
امليدالي���ات  وج���اءت 
البرونزية عن طريق كل من 
علي الرامزي وعبداهلل املزين 
وعايشة احلمد ومرمي دشتي 
بعد وصولهم لدور االربعة 
لفئتي الرجال والسيدات الذي 
تفوق فيه الالعبون املصريون 
ومتكنوا من بلوغ املباريات 
النهائية للتنافس فيما بينهم 
على احراز امليداليات االربع 

)ذهبيتان وفضيتان(.
واسفرت نتائج مباريات هذا 
الدور الذي اقيمت منافساته 
على مجم���ع خليفة للتنس 
واالسكواش في الدوحة عن 
مواجهة العبي الكويت ومصر 
املزين في  بخسارة عبداهلل 
املباراة االول���ى امام نظيره 
طارق املؤم���ن بنتيجة )3-
1( وعلي الرامزي امام كرمي 

)أ.ف.پ( طموحات عالية ل� »األزرق« بعد تخطي عمان  

منافسات اليوم
كرة القدم

اجلزيرة الرياضية العاملية5:45قطر � العراق
كرة السلة )سيدات(

اجلزيرة الرياضية 42الكويت � الصومال
6:15مصر � قطر

كرة السلة )رجال(
اجلزيرة الرياضية العاملية8:30األردن � لبنان

كرة اليد )سيدات(
اجلزيرة الرياضية 41اجلزائر � األردن
الدوري والكأس6قطر � تونس

الكرة الطائرة )رجال(
5الكويت � فلسطني

اجلزيرة الرياضية 71عمان � قطر
الكرة الطائرة )سيدات(

اجلزيرة الرياضية 11اإلمارات � اجلزائر
3الكويت � مصر

العاب القوى
تبدأ املنافسات من ال� 9 صباحا وحتى ال� 8 مساء

خالد املطيري تألق في منافسات البلياردو وحصل على البرونزية

املطيري يحرز 
برونزية »البلياردو«

»الفروسية« 
يبحث عن خيول 

للمشاركة

4 برونزيات لنجوم 
»اإلسكواش« 

أرزوقي تضيف 
ميدالية برونزية 

جديدة في »الرماية«

6 برونزيات في »الرماية« و»اإلسكواش« و»البلياردو«


