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دورة األلعاب العربية الثانية عشرة

فريق الرماية يحرز فضية احلفرة املزدوجة.. و»األزرق« في مواجهة غامضة مع السعودية

الزنكوي والديحاني وبطال التنس الغريب ومقدس يرفعون غلة »الذهب«

 اح���رز بطلنا عل���ي الزنكوي 
ذهبية رمي املطرقة ضمن منافسات 
العاب القوى بعد أن اطاح الزنكوي، 
صاح���ب فضية الدورة الس���ابقة 
في مصر 2007، ملس���افة 73.29م، 
وتقدم على املصري مصطفى اجلمل 
)70.23م(، فيم���ا احتفظ املصري 
حس���ن عبد اجل���واد بالبرونزية 

)68.22 م(. 
كما احرز فهيد الديحاني ذهبية 
املزدوج���ة للفردي أمس  احلفرة 
ضم���ن منافس���ات الرماية، وحل 
الديحاني أمام القطري راشد حمد 
)فضية( واالماراتي سيف الشامسي 
)برونزية(. واستطاع ابطال الرماية 
حتقيق برونزية احلفرة املزدوجة 
للفرق ضمن منافسات الرماية بعد 
أن حلوا في املرك���ز الثالث خلف 
االمارات صاح���ب الذهبية وقطر 

صاحب الفضية. 
وحصل الرامي فهيد الديحاني 
على امليدالية الفضية في مسابقة 
احلفرة املزدوج���ة للفردي ضمن 

منافسات الرماية.
وجاء في املركز األول القطري 
راشد العذبة وحصل على الذهبية، 
فيما ذهب���ت البرونزية لإلماراتي 

جمعة آل مكتوم.
التن���س محمد  وجنح بط���ا 
الغريب وعبداهلل مقدس في الفوز 
بلقب منافسات زوجي املضرب بعد 
تغلبهما على عمر بن حسن ومالك 

اجلزيري من تونس 6-1 و5-7.
عل���ى صعيد آخ���ر، يخوض 
منتخبن���ا الوطن���ي لك���رة القدم 
الس���عودية  أمام  الثانية  مباراته 
عل���ى ملعب ن���ادي الريان ضمن 
املجموعة الثانية. ويحتاج األزرق 
الى التعادل إلعان تأهله الى نصف 
النهائ���ي بعد ان حقق فوزه االول 
على عمان بهدفني ليوسف ناصر، 
في حني يلع���ب األخضر برصيد 
نقطة واحدة وال س���بيل له سوى 
الفوز، وسيلتقي األزرق في حال 

املنتخب الذي وصل لكأس العالم 
عام 2010 واملرشح األول للحصول 

على امليدالية الذهبية.
ويطمح »أزرق السلة« ملجاراة 
الفريق اخلصم والفوز على الرغم 
من فارق االمكانيات واخلبرة لكن 
بعزمي���ة رج���ال األزرق ال يوجد 
مستحيل وجناح منتخبنا للوصول 
لدور الستة أعطى الاعبني دافعا 
لتحقي���ق نتيجة طيبة خاصة ان 
هناك دعما من قبل احتاد كرة السلة 
والذي يش���هد في الفترة املاضية 
استقرارا وتطورا ملحوظا مبستوى 
املنتخ���ب.  وقال جن���م منتخبنا 
عبدالعزيز ض���اري ان لقاء اليوم 
صعب ولكن ليس باملستحيل وان 
مواجه���ة منتخبي تونس ومصر 
فرصة مثالية الكتساب املزيد من 

اخلبرة واثبات الوجود.
م���ن جهة اخ���رى، ق���ال بطل 
ابراهيم  الطاولة  منتخبنا لك���رة 
احلسن واملتوج بامليدالية الفضية 
هو وشقيقه س���الم بزوجي كرة 
الطاولة انه س���عيد بتحقيق هذا 
امليدالية  الطم���وح  االجناز وكان 
الذهبية لكن املنافسة كانت شديدة 
خاصة من قبل املنتخب املصري، 
مش���يرا الى انه سيبدأ االستعداد 
الوملبياد لندن 2012 منذ بداية الشهر 
املقبل السيما املشاركة بكأس العرب 

باألردن.
عل���ى صعي���د آخ���ر، تنطلق 
على مجم���ع حمد الدولي لأللعاب 
املائية اليوم منافس���ات السباحة 
واألمل معقود على أبطالنا في رفع 
حصيلة الكويت من امليداليات حيث 
سيخوض في الس���اعة السادسة 
الاعبان يوس���ف املسلم وسعود 
الطيار نهائي فردي رجال متنوع 
400 متر ويخوض أيضا في الساعة 
السادسة و55 دقيقة الاعبان يوسف 
العسكري وسلمان قلي نهائي فردي 

رجال 200 متر فراشة.
الدوحة ـ وفد جمعية الصحافيين  ٭

واملنافسة على اللقب.
ويلع���ب األخضر الس���عودي 
باملنتخب االوملبي وتعادل في اولى 
مبارياته سلبيا مع عمان، ويبحث 
عن حتقيق نتيجة مفاجئة حيث ال 
ينفعه سوى حتقيق الفوز للتأهل 

الى نصف النهائي. 
وتضم صفوف األخضر عددا من 
العناصر الشابة التي تسعى الى 
فرض بصمة الكرة السعودية في 
مثل هذه املنافسات والتي حتظى 
دائما بتواجد مش���رف، ويسعى 
االوملبي الس���عودي ال���ى احراج 
منتخبنا في مباراة اليوم خصوصا 
ان لقاءات األزرق واألخضر لها نكهة 

خاصة عند جماهير الفريقني.
ووصف مدير املنتخب الوطني 
أسامة حسني املباراة بأنها ذات طابع 
خاص حيث اعتاد الفريقان تقدمي 
أفضل املستويات ودائما ما تكون 
في أفضل مستوياتها الفنية، وقال 
ان فريقنا أمت اس���تعداده في ظل 
وجود اصابات طفيفة وقد وضع 
املناسبة  املدرب غوران تشكيلته 
للخروج بنتيجة طيبة تنقل األزرق 
الى نصف النهائ���ي نحو املباراة 
النهائية.  هذا ومنح اجلهاز االداري 
العب���ي األزرق لك���رة القدم وقتا 
للتس���وق بعد تدريب أمس األول 
الاعبني وقت  حيث قضى معظم 
التنزه في سوق »واقف« الشهير 
ملتقى الاعبني والوفود وتتخلله 
فعاليات ثقافية ورياضية اضافة 
املقاه���ي واملطاعم.  الى انتش���ار 
وقال حارس مرمى منتخبنا خالد 
انه س���عيد مبشاركته  الرشيدي 
السابقة مع عمان ويسعى الى تقدمي 
املستوى األفضل فيما لو أشركه 
املدرب اليوم أساسيا. وأضاف »انا 
ونواف واحد« وكل منا يكمل اآلخر.  
من جهة أخرى، يخوض منتخبنا 
الوطني لكرة الس���لة على صالة 
نادي الغرافة مواجهة صعبة أمام 
املنتخب التونسي بطل افريقيا وهو 

تأهله متص���در املجموعة الثالثة 
التي تضم األردن والسودان وليبيا 
وفلسطني. وخاض األزرق تدريبه 
أمس اس���تعدادا ملواجه���ة اليوم 
حيث شارك الاعبان بدر املطوع 
وحسني فاضل في تدريبات انفرادية 
وسيتضح امر مشاركتهما في املباراة 
صباح اليوم، وقاد الصربي غوران 
توفاريتش التدريب ومن املتوقع ان 
يلعب بنفس التشكيلة التي خاض 
بها املباراة الس���ابقة مع مشاركة 
عبدالعزيز املشعان في حال عدم 
مشاركة بدر املطوع، ووجه غوران 
العبيه الى استغال الكرات الثابتة 
بعد ان حتصل الاعبون على عدد 
من الكرات القريبة من منطقة اجلزاء 
في مباراة عمان ولم يستفد منها 
الفريق في التس���ديد املتقن نحو 
املرمى. وتغلب اخلبرة على حماسة 
الشباب في مواجهة األزرق واألخضر 
اليوم، حيث يلعب منتخبنا بعناصر 
ذات خبرة في مثل هذه املواجهات 
اضافة ال���ى تواجد عناصر بديلة 
تس���د احلاجة عند النقص، وعلى 
العبينا ان يلعبوا من اجل الفوز 
إلثبات تفوقهم وعدم االس���تهانة 
باخلصم، وأصبح منتخبنا مرشحا 
للمنافس���ة على اللقب وعليه ان 
يسعى الى تقدمي مستويات جيدة 

وليد علي أحد عناصر اخلبرة في تشكيلة »األزرق«

بطل رمي املطرقة علي الزنكوي سعيد بعد إعان فوزه بالذهبيةإبراهيم وسالم احلسن على منصة التتويج

»الكراتيه« إلى الدوحة اليوم

قطر ومصر إلى نصف نهائي »اليد«

زحف مصري نحو ذهبية »الطائرة«

اعتماد ذهبية واحدة لـ »األثقال« 
ومسابقة اجلمباز دوليًا

عمان تضمن ذهبية وفضية »الطائرة الشاطئية«

عويطة: املستوى رائع في ألعاب القوى

تصل الى الدوحة مساء اليوم بعثة الكراتيه 
الكويتية للمش����اركة في منافسات الرجال التي 
ستنطلق االثنني ويرأس البعثة نائب رئيس االحتاد 
عماد بهبهاني وتضم عضو مجلس االدارة خالد 
العدواني مديرا للمنتخب واملدربني الوطنيني بدر 
العتيبي وعاء احلواج و8 العبني هم احمد منير، 
عبداهلل العتيبي، سيد هاشم، عبداهلل فدعوس، 
حمد النويعم، احمد الدوس����ري، سعد الرشيدي 
ومحمد القطان. وذكر رئيس البعثة عماد بهبهاني 

حلقت مصر حاملة اللقب وقطر بتونس الى 
نصف نهائي مسابقة كرة اليد للرجال.

وفازت قطر على املغرب 31-21 )الشوط االول 
16-7( ضمن منافس����ات املجموعة االولى لترفع 
رصيدها الى 4 نقاط بالتساوي مع مصر، فضمنتا 

بالتالي تأهلهما الى دور االربعة.
وفي املجموعة الثانية، حقق منتخب تونس 
بطل افريقيا العامة الكاملة بعد ان حقق فوزه 
الرابع على التوالي وجاء على حس����اب نظيره 

السعودي 28-16 )الشوط االول 6-14(.

أكد منتخب مصر سعيه الى امليدالية الذهبية 
ملسابقة الكرة الطائرة للرجال بعد ان حقق فوزا 
صريحا على نظيره اجلزائري 3-0 )االشواط 25-
16 و25-11 و25-22( في قمة املجموعة الثانية. 
املنتخبان املص����ري واجلزائري ضامنني  وكان 
تأهلهما الى نصف النهائي بتحقيقهما الفوز في 
املباريات الثاث االولى. وحقق منتخب البحرين 

تتجه االمور في منافس����ات رفع االثقال الى 
صيغة نهائية باعتم����اد ميدالية ذهبية واحدة 
في كل وزن رغم االحتجاج الرس����مي لعدد من 
الدول على تقليص عدد امليداليات من ثاث الى 

واحدة.
وافادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن »االجتماع 
الفني الذي عقد اخلميس لم يؤد الى قرار حاسم 
في هذا املوضوع«، مبديا »تخوفه من عدم اتخاذ 
قرار نهائي حتى نهاية الدورة«، لكنه كشف في 
الوقت ذاته ان »االنس����حاب من منافسات رفع 

االثقال لم يعد واردا«.
واثارت منافسات رفع االثقال إشكاال كبيرا في 
اليومني املاضيني بسبب االختاف احلاصل حول 
نظام اعتماد امليداليات ان كان حس����ب مرجعية 
االحتاد الدولي للعبة )3 ذهبيات( ام كما هو متبع 

في الدورات االوملبية )ذهبية واحدة(.
واحتس����بت الثاثاء املاضي في اليوم االول 
ملنافسات رفع االثقال، ثاث ميداليات ذهبية في 

ضمنت عمان امليداليتني الذهبية والفضية في 
مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية بعد فوز فريقيها 

على لبنان والبحرين في نصف النهائي.
وفاز فريق عمان »1« على لبنان 0-2 )19-21 
و21-0 بعد االنسحاب الصابة احد العبيه(، وفريق 
عم����ان »2« على البحري����ن 2-1 )21-19 و21-12 
و15-13(. وقال العماني حس����ن البلوشي الذي 
فاز مع زميله بدر الصبحي على الثنائي اللبناني 

يشعر البطل االوملبي السابق سعيد عويطة 
باالرتياح ملستوى منافسات ألعاب القوى في 
الدورة العربية. ويقول البطل املغربي عويطة 
الذي منح باده امليدالية الذهبية لسباق 5 آالف 
متر في األلعاب االوملبية 1984 إن املس����توى 
مرتفع بفضل مش����اركة رياضيني بارزين من 
مختلف الدول العربي����ة. واضاف عويطة ل� 
»رويترز« »املستوى رائع جدا في هذه الدورة 

ان املنتخب استعد لهذه املشاركة على ثاثة مراحل 
األولى بدأت في اكتوبر املاضي من خال التدريب 
على فترة واحدة لرفع معدل اللياقة البدنية بعدها 
التحق الاعبون بأنديتهم للمشاركة مبنافسات 
الدوري احمللي وعقب ذلك بدأت املرحلة االعدادية 
الثانية بالتدريب في صالة االحتاد لفترة واحدة 
وفي بداية الشهر اجلاري انتظم الاعبون مبعسكر 
تدريبي داخلي بفن����دق موڤنبيك وتدربوا على 

فترتني صباحية ومسائية.

ورفع منتخب تونس الذي كان اول املتأهلني 
الى نصف النهائي في اجلولة املاضية، رصيده 
الى 8 نقاط، حيث سبق له الفوز على البحرين 

32-23 واالردن 27-11 وجيبوتي 9-55.
وفي املجموعة ذاتها، فاز االردن على جبيوتي 

50-14 )الشوط االول 7-27(. 
ويتأه����ل االول والثاني من كل مجموعة الى 
نصف النهائي، على ان يخوض الفائزان املباراة 
النهائية في 21 اجلاري، في حني يلتقي اخلاسران 

لتحديد صاحب امليدالية البرونزية.

صاحب الفضية في النسخة املاضية فوزا متأخرا 
على نظيره االردني 3-0 )االشواط 25-20 و25-
23 و25-19(. كما فاز العراق على السودان 2-3 
)25-22 و25-19 و15-25 و19-25 و16-14( في 
املجموع����ة ذاتها. وفي مب����اراة ضمن املجموعة 
االولى، فازت عمان على السعودية 1-3 )18-25 

و25-23 و17-25 و21-25(.

كل وزن، واحدة ف����ي اخلطف واخرى في النتر 
ومثله����ا في املجموع، واضيف����ت امليداليات الى 
اجلدول العام للترتيب على هذا االساس، قبل ان 
تسحب امليداليات وحتتسب ذهبية واحدة فقط 
في كل وزن. ورفض مندوبو 17 دولة مش����اركة 
في املسابقة تقليص عدد امليداليات، ووصل االمر 

الى حد التهديد باالنسحاب.
لكن رئيس اللجنة املنظمة الش����يخ سعود 
ب����ن عبدالرحمن آل ثاني ج����دد تأكيده على ان 
اللوائح االوملبية هي املعتمدة في الدورة العربية 
بقوله »كيف نطلب من اللجنة االوملبية الدولية 
االعت����راف بالدورات العربية وال نطبق اللوائح 

التي تعتمدها«. 
 واضاف »لقد جنحت هذه السياس����ة حتى 
اآلن في اعتماد منافسات السباحة والعاب القوى 
تأهيلية الى االلعاب االوملبية، وهناك اتفاق شبه 
نهائي مع االحتاد الدولي للجمباز لامر ذاته ايضا 

)في دورة 2015(«.

ايلي ابي شديد ونادر فارس »بالتأكيد، كنا نتمنى 
أن تنته����ي املباراة بدون إصابات ولكن هذه هي 
الرياضة«. واضاف »إنه لشرف لنا أن نحقق مثل 
هذه النتيجة في دورة األلعاب العربية، وأمتنى أال 
تكون إصابة الاعب اللبناني )ابي شديد( بالغة 

حتى يتمكنوا من اللعب على املركز الثالث«.
وعن النهائي العماني � العماني اوضح »هذا 

ما حصل في آخر بطولتني خليجيتني«.

خاصة في ظل مشاركة جميع الدول العربية 
برياضيني بارزين.. برياضيني عامليني. وهذا 
شيء يعطي قوة للبطولة. وتابع »هذا تنافس 
قوي ألن جميع ال����دول العربية أصبح لديها 
رياضيون قادرون على املنافسة على امليداليات 
وليس مثل املاض����ي حني كان األبطال إما من 
املغرب أو تونس اآلن أصبحنا نشاهد ميداليات 

جلميع الدول«. 

منافسات اليوم
كرة القدم

5.30السودان � فلسطني
5.30ليبيا � األردن

اجلزيرة الرياضية 7.301الكويت � السعودية

الكرة الطائرة
1اجلزائر � العراق
3األردن � مصر

5البحرين � السودان
اجلزيرة الرياضية 72الكويت � السعودية

كرة السلة
اجلزيرة الرياضية العاملية5.45الكويت � تونس

السباحة تبدأ املنافسات من 10 صباحا حتى 7 مساء
ألعاب القوى تبدأ املنافسات من 5.30 حتى 7.30 مساء

جدول الترتيب
املجموعبرونزيةفضيةذهبيةالدولة
483729114مصر
25212167قطر

1781237تونس
11103354املغرب

8101331السعودية
781025البحرين
6111027اجلزائر
691429الكويت
44715األردن

431017اإلمارات
3101427العراق
22913عمان
2125اليمن
03710لبنان
0235ليبيا

0134السودان
0123فلسطني
0011جيبوتي


