
تأهل منتخ���ب البحرين الى 
نصف نهائي مسابقة كرة القدم 
بعد تعادل منتخبي قطر والعراق 
سلبا في ختام منافسات املجموعة 
االولى.  وكانت البحرين تعادلت 
م���ع قطر 2 � 2، ث���م فازت على 
العراق 3 � 0 رافعة رصيدها الى 
4 نقاط، مقاب���ل نقطتني لقطر، 

ونقطة للعراق.

اعتبر العداء صالح احلداد 
الطويل  الوثب  الفائز بذهبية 
للرج���ال امس ان���ه متكن من 
الفوز رغم مواجهته منافسني 
مشهورين. ووثب احلداد ملسافة 
7.83م، وجاء أمام املصري محمد 
الغاوي )7.81م( والس���عودي 
حسني طاهر السبع )7.59م(. 
وق���ال احل���داد »كان علي أن 
أواجه منافس���ني مش���هورين 
على مس���توى العالم إال أنني 
متكنت من الفوز. بالنسبة لي 
لم تكن مفاجأة، فقد كانت لدي 
الفرصة دائما للفوز لكنني كنت 
خارج املضمار طيلة عام ونصف 
العام بسبب اإلصابة«. وتابع 
»بإمكاني تسجيل رقم افضل، 
ولو ل���م اكن مصابا في عظمة 
الفخذ قبل 3 اشهر لكان ادائي 
افضل الي���وم بالتأكيد«. وامل 
احلداد »ان ينافس في اوملبياد 

لندن 2012«.

 أح����رزت مص����ر ذهبيتني في 
اليوم األول من منافسات املصارعة 
الرومانية، وجاءت إحدى ميداليتي 
مصر عبر بطل اوملبياد أثينا 2004 
كرم جاب����ر الذي تغلب في نهائي 
وزن 84 كلغ على اجلزائري مسعود 
زغ����دان، وحصل كل م����ن األردن 

والعراق على ميدالية ذهبية. 

اكمل منتخب الس���عودية عقد 
نصف نهائي مس���ابقة ك���رة اليد 
للرجال بفوزه على نظيره االردني 
31 - 21 )الشوط االول 18 - 10( في 
ختام منافسات املجموعة الثانية. 
وحلقت السعودية بالتالي مبصر 
حاملة اللقب وقطر وتونس التي 

تأهلت من اجلوالت السابقة. 

أحرز اإلماراتي يوسف البلوشي 
ذهبي����ة التحمل للف����ردي ضمن 
مسابقة الفروسية. وتقدم البلوشي 
على مواطنيه الش����يخ حمدان بن 
محم����د بن راش����د آل مكتوم ولي 
عهد دبي )فضية( وسعيد املعمري 
)برونزية(. وفي الفرق، حصدت 
االمارات الذهبية متفوقة على عمان 
)فضية( فيما حجبت البرونزية، 
علما بأن 4 منتخبات شاركت في 
املنافسة هي اضافة الى الفائزين 
قط����ر والس����عودية وكانت قطر 

احرزت ذهبيتي الترويض.

 أكدت جلنة اإلشراف واملتابعة 
في الدورة احلالي����ة انها ما تزال 
تنتظر رد االحت����اد العربي لرفع 
األثقال بشأن القضية التي أحدثت 
ضجة كبيرة حتى اآلن حول كيفية 
امليداليات، في ظل  احتساب عدد 
إعالن احتاد اللجان االوملبية العربية 
رفض تقليص العدد من ثالث الى 
اللجنة املنظمة  واحدة.  اعتمدت 
للدورة اللوائح املعتمدة في دورة 
األلعاب االوملبية، أي باحتس����اب 
ذهبية واحدة لكل وزن، في حني 
اعلن احتاد اللجان االوملبية العربية 
انه متمسك باعتماد نظام االحتاد 
الدولي، أي منح 3 ميداليات لكل 
وزن. وقال عضو جلنة االشراف 
واملتابعة في الدورة خليل اجلابر 
لوكالة الصحافة الفرنسية انه »متت 
مخاطبة جلنة االشراف واملتابعة 
من قبل االحتاد العربي لرفع األثقال 
ولكنها طلبت منه مخاطبة اإلدارة 
الرياضية في اللجنة املنظمة ملعرفة 

تفاصيل ذلك«.

البحرين إلى نصف 
نهائي »القدم«

احلداد: واجهت 
منافسني مشهورين

ذهبيتان ملصر في 
»املصارعة الرومانية«

السعودية إلى نصف 
نهائي »اليد«

ذهبيتا التحمل لإلمارات

تفاعل قضية »األثقال«

العنزي ينتظر ذهبية اجلودو

هوسكن يثير ضجة 
في كرة السلة اللبنانية

رقمان مؤهالن لألوملبياد في »القوى«

تهدد قضية احتراف العب منتخب لبنان لكرة السلة، االميركي 
االصل صامويل لونزو هوسكن، مع فريقني اسرائيليني بتفجير 

ازمة خطيرة في كرة السلة اللبنانية.
 وقد كش����فت صحيفة »الس����فير« اللبنانية أمس ايضا ان 
هوس����كن سبق له ان لعب في اسرائيل، لكن مدير عام الشباب 
الرياضة في لبنان زيد خيامي نفى علمه باألمر مؤكدا ان احتاد 
اللعبة هو املعني بتفاصيل تاريخ الالعب. واكد عضو االحتاد 
ياس����ر احلاج لوكالة الصحافة الفرنس����ية انه »سبق ان اثار 
املوضوع في احدى جلسات االحتاد وان االجتاه هو لالستقالة 
ألنها قضية وطنية خطيرة«. ويشارك هوسكن مع منتخب لبنان 
في الدورة العربية احلالية. وخسر لبنان امس األول امام االردن 
في املباراة احلاسمة للتأهل الى الدور الثاني، وخرج بالتالي من 
دائرة املنافس����ة مع انه كان يطمح الى احراز امليدالية الذهبية. 
ونفى خيامي اي علم للوزارة بذلك قائال »جواز س����فر الالعب 
اميركي جديد وال تأش����يرات عليه«. لك����ن عضو احتاد اللعبة 
ياسر احلاج اكد هذا االمر بقوله »لقد اثرت املوضوع في احدى 
جلسات االحتاد اللبناني للعبة وكان اجلواب انه ال احد يعرف 
به����ذه التفاصيل ولم يتخذ احد اي اجراء«. وعن موافقته على 
االمر وهو على علم بأن الالعب س����بق له ان لعب في اسرائيل، 
قال »عرفت بذلك بعد ان حصل الالعب على اجلنس����ية ولعب 
مع املنتخب، لذلك حتفظت واثرت مش����كلة كبيرة وانسحبت 
من احدى جلس����ات جلنة املسابقات«. وعن اخلطوة املقبلة اكد 
احلاج »سنطرح االمر في اول جلسة لالحتاد، فهذا االمر ال يتم 
السكوت عنه، واالمور قد تصل الى حد االستقالة ألنها مشكلة 
وطنية خطيرة«. وكانت صحيفة »السفير« كشفت في عددها 
أمس ورود »اسم هوسكن وصورته بني أسماء الالعبني القدامى 
للنادي االس����رائيلي )بني هاش����ارون( في املوسم 2011-2010، 
وكانت املفاجأة ايضا انه سبق له اللعب في ناد اسرائيلي ثان 

في املوسم 2003-2004 وهو هابوعيل غالي ايليون«.

حقق القطري معتز برشم )الوثب العالي( والسعودي يوسف 
مسرحي )400 م( الفائزين بالذهب رقمني مؤهلني الى اوملبياد 
لندن 2012 في ألعاب القوى.. وارتفع برشم الى علو 2.30 م، 
وجاء امام السوداني محمد ادريس )2.24 م( والقطري اآلخر 
راشد املناعي )2.21 م(. اما مسرحي فقطع املسافة في 45.44 
ثانية محققا رقما شخصيا جديدا، وجاء امام العماني احمد 
املرجبي )45.84( والسوداني رباح يوسف )45.87(. والرقم 
التأهيلي املعتمد من االحتاد الدولي أللعاب القوى قدره 2.28 

م في الوثب العالي، و45.70 ث في سباق 400 م.
وكان االحتاد الدولي للعبة وافق على اعتبار منافس���ات 
الدورة العربية مؤهلة الى األلعاب االوملبية، ش���رط حتقيق 
األرقام التأهيلية املطلوبة. وينسحب األمر ايضا على منافسات 
السباحة، وستنضم اليهما اجلمباز بدءا من النسخة املقبلة 
في لبنان عام 2015 حسب اللجنة املنظمة للنسخة احلالية.

وشهد اليوم الثاني من منافسات ألعاب القوى دخول مصر 
اجلدول الذهبي باحرازها أول ميداليتني في مسابقات الرمي. 
وأحرز ايهاب عبدالرحمن الذهبية االولى في مس���ابقة رمي 
الرمح مس���جال رقما جيدا هو 78.65 م، وتقدم على مواطنه 
احمد الشبرمس���لي )71.23 م( والعراقي عمار النجم )70.36 
م(. ام���ا الثانية فكانت عن طري���ق والء الدقاق ذهبية رمي 
الكرة احلديد مسجلة 14.92 م، وتقدمت على مواطنتها فاديا 
الكسابي )14.67 م( والتونسية سهام مراكشي )14.27 م(. وفاز 
البحريني محبوب محب���وب بذهبية 10 آالف متر، واملغربي 
رشيد كسري بذهبية نصف املاراتون.  ولدى السيدات، فازت 
ايض���ا املغربية مليكة عكاوي بس���باق 400 م، والبحرينية 
ليش���ان دوال بذهبية نصف املارات���ون، واجلزائرية تهاني 
األبيض بذهبية الوثب الطويل، والتونسية ندى الشرودي 

بذهبية املسابقة السباعية.

أفادت وكالة الصحافة الفرنس����ية بان أول حالة منشطات 
طرقت باب الدورة احلالية وتتعلق باملصري جاب اهلل محمود 
في منافس����ات اجلودو.  وأش����ارت الوكالة عبر مصدرها »ان 
فحص العين����ة األولى للمصري محمود جاب اهلل اظهر وجود 
آثار منشطات«، مضيفا »اعتقد أن نتيجة العينة الثانية ستكون 
ايجابية ايضا«، وتابع »في هذه احلالة ستسحب امليدالية الذهبية 
من جاب اهلل ومتنح للكويتي يوسف العنزي«، وكان جاب اهلل 
فاز بذهبية مسابقة وزن دون 100 كلغ، ونال العنزي الفضية، 
وكل من املغربي عادل فكري واجلزائري ياسني مسكني البرونزية.  
وتعذر التأكد من االحتاد العربي للجان االوملبية العربية الذي 

ال يقدم اي ايضاحات يومية تتعلق بسير املنافسات.

احتراف »املجنس« صامويل هوسكن في إسرائيل أثار ضجة

جنوم الرماية فهيد الديحاني ومشفي املطيري وسعد املطيري أصحاب فضية الفرق مع نائب رئيس االحتاد دعيج العتيبي

)أ.ف.پ( صالح احلداد يقبل امليدالية الذهبية في الوثب الطويل 

تأهل منتخبنا الوطني للدور 
نصف النهائي في مس���ابقة كرة 
القدم في دورة األلعاب العربية 
املقامة حاليا في  الثانية عشرة 
قطر بفوزه على السعودية 0-2 
مساء امس في اجلولة األخيرة من 

منافسات املجموعة الثانية.
س���جل هدفي »األزرق« علي 
الكندري )45( وبدر املطوع من 
ركل���ة جزاء )85( م���ن املباراة، 
التي ج���اءت جيدة املس���توى 
تبادل خاللها الفريقان السيطرة 
على مجريات األمور وإن كانت 
األفضلية ملنتخبنا الوطني الذي 
جنح في حتقيق هدفه من املباراة 
وهو الفوز ومن ثم التأهل للدور 
قب���ل النهائي. وبه���ذه النتيجة 
ارتفع رصيد األزرق إلى 6 نقاط 
أعتلى بها قمة املجموعة الثانية 
الفريق األردني  وتأهل ملواجهة 
النهائي، بينما جتمد  في نصف 
رصيد املنتخب الس���عودي عند 
نقط���ة واح���دة وودع البطولة 
رسميا. وشهدت الدقيقة األخيرة 
من املب���اراة طرد محمد العمري 
العب املنتخب السعودي حلصوله 
الثانية  البطاقة الصف���راء  على 

للخشونة.

ذهبية الوثب الطويل

احرز بطلن���ا صالح احلداد 
امليدالية الذهبية في مسابقة الوثب 
الطويل بعد ان سجل 7.83 أمتار 

)10 نقاط(، وللكويت عبدالعزيز 
محمد )22 نقطة( ونايف الرشيدي 
)17( وراشد احلربي )10 نقاط(. 
ويختتم ال���دور الثاني بعد غدا 
الثالثاء حيث يواجه ازرق السلة 

نظيره املصري.

منافسات السباحة اليوم

الى ذلك، يخ��وض اليوم عدد 
الوطني  من العب���ي منت���خبنا 
للس���باحة عددا من الس���باقات 
النهائية في الس���اعة 6 مس���اء 
حيث يخوض السباحان يوسف 
العسكري وسل����مان قل���ي سباق 
نهائي 100 م فراشة، فيما يدخل 
البدر منافسات  الس���باح احمد 
ش��ديدة في نهائي 50م حرة بينما 
سيكون السباح عبداهلل الثويني 
وزميله يوسف العسكري على 
موعد مرتقب للمنافس������ة على 
اح�دى امليداليات السيما بوجود 
سباحي مصر وتونس مما يجعل 

السباق مثيرا.

سيدات »الطائرة« يواجهن الجزائر

من جهة أخرى، يخوض فريق 
س���يدات الكرة الطائ���رة مباراة 
صعبة امام منتخب اجلزائر بطل 
افريقيا وذلك في الساعة 12 ظهرا. 
وكان منتخب الطائرة للسيدات قد 
خسر امام لبنان ومصر والصومال 

واالردن. 

أبرار سعيدة ببرونزية »التايكواندو«

وفي شأن آخر، عبرت العبة 
منتخبنا للتايكواندو ابرار الفهد 
عن سعادتها بفوزها بامليدالية 
البرونزية لوزن 73 كغم وكونها 
الالعبة الكويتية الوحيدة التي 
حظيت بهذا الش���رف وصعود 
منصات التتويج حيث اكدت انها 
بذلت كل جهدها من اجل املنافسة 
على امليدالية الذهبية لكن مع 
قوة املنافسات من املشاركات في 
هذه اللعبة ووجود بطالت حال 
دون حتقيق طموحي لتحقيق 
الذه���ب لكن اكتس���بت الكثير 
من اخلبرة واعتز بتحقيق هذا 
االجناز لبلدي الكويت واحتاد 
اللعبة وستواصل التدريب من 
اجل رفع مستواها واملشاركة 

بالبطوالت الدولية.
من جانب اخر، خسر منتخبنا 
للسيدات امام الصومال 66-47 

ضمن مسابقة كرة السلة. 
الصحافيين الدوحة ـ وفد جمعية  ٭

كالرام���ي س���عيد آل مكتوم من 
االمارات وناصر العطية من قطر 
ورماة مصر ومن املتوقع ان تشهد 
منافسة قوية واالمل معقود على 

ابطالنا في حتقيق الذهب.

فوز أزرق الطائرة

حسم أزرق الطائرة البطاقة 
االخيرة الى نصف نهائي مسابقة 
الكرة الطائرة للرجال بفوزه على 
نظيره الس���عودي 1-3 )15-25 
و25-19 و22-25 و25-21( امس 
في ختام منافس���ات املجموعة 

األولى.
 وحل���ت الكوي���ت ثانية في 
املجموع���ة خلف قط���ر حاملة 
الذهبي���ة الت���ي كان���ت ضامنة 
تأهلها، فضال عن منتخبي مصر 
واجلزائري عن املجموعة الثانية. 
وفي نصف النهائي غدا االثنني، 
تلعب قطر مع اجلزائر، ومصر مع 
الكويت، على ان يلتقي الفائزان 
اللقب في اخلميس املقبل،  على 
في حني يلتقي اخلاسران لتحديد 

صاحب امليدالية البرونزية.

خسارة أزرق السلة

خسر منتخبنا الوطني لكرة 
الس���لة من تونس بطلة افريقيا 
67-59 )17-16 و11-15 و13-15 
و24-15( ضم���ن مس���ابقة كرة 
السلة للرجال. وتضم املجموعة 
اخلامس���ة ايضا منتخب مصر. 
ويتأه���ل األول والثاني من كل 
مجموع���ة الى نص���ف النهائي. 
وسجل لتونس لسعد شويا )18 
نقطة( ون���زار كنيوا )13( وكل 
من مروان لغنج ومراد املبروك 

في املنافسة التي جمعته امس في 
مسابقة العاب القوى متفوقا على 
منافس���يه املصري والسعودي.
كما حق���ق العبنا فهد املرش���اد 
البرونزية في مسابقة  امليدالية 
القفز بالزانة مسجال 4.90 أمتار 
العاب  لتتواصل بذلك اجنازات 

القوى في الدورة العربية.
البطل صالح احلداد  واهدى 
اجنازه الى صاحب السمو األمير 
وس���مو ولي العهد وإلى االسرة 
الرياضية واشاد بجهود اجلهازين 
االداري والفني متمنيا التوفيق 
للمنتخبات الكويتية املشاركة في 
البطولة. من جانب آخر، أعرب 
الرام���ي فهيد الديحاني واحلائز 
املي����دالية الذهب��ية بدبل التراب 
عن سعادته بتحقيق هذا االجناز 

في مسابقة الرماية.
وقال »احلمد هلل اس���تطعت 
احلصول على املركز االول بعد 
منافسة شديدة من قبل اخواني 
الرماة واملستوى كان عاليا جدا 
ومتقاربا ومع وجود معظم ابطال 
هذه اللعبة املشاركني في الدورة 
العربية واهدي هذا الفوز لسمو 
امير البالد وولي عهده والشعب 
الكويتي وسعيد ايضا بتحقيق 
امليدالية الفضية للفرق مع زمالئي 

وهذا اقل ما نقدمه للكويت«.
وتبدأ غدا منافس���ات رماية 
الس���كيت للف���ردي وللفرق في 
مجم���ع لوس���يل للرماية حيث 
سيمثل منتخب الكويت في هذه 
املس���ابقة الرماة عبداهلل طرقي 
وزيد املطيري وناصر املطيري 
وستشهد منافسة قوية بني ابطال 
هذه اللعبة املشاركني في الدورة 

)أ.ف.پ( فرحة العبي منتخبنا الوطني بهدف علي الكندري األول في مرمى السعودية 

الديحاني  سعيد بذهبية  
»دبل التراب«

أبرار الفهد تتوج 
ببرونزية »التايكواندو«.. 

و»الطائرة« ينعش آماله.. 
وأبطال »السباحة« على 

موعد مع التتويج

»األبطال« يهدون ميدالياتهم إلى القيادة السياسية
أهدى عدد من الالعبني الكويتيني امليداليات الذهبية 
التي حققوها في الدورة احلالية الى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وإلى سمو ولي عهده 
الشيخ نواف األحمد وإلى رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك والشعب الكويتي. وأكد الالعبون 
في تصريحات متفرقة لـ »كونا« ان هدفهم من 

املشاركة كان اعتالء منصة التتويج وسماع عزف 
السالم الوطني ورفع علم الكويت خفاقا في اكبر 

جتمع للرياضيني العرب. وقال الالعب علي الزنكوي 
الذي حقق ذهبية اطاحة املطرقة في مسابقة ألعاب 

القوى ان فرحته مضاعفه بهذا الفوز كونه حقق 
املركز األول منذ اجلولة األولى للمسابقة التي 

تضمنت 6 جوالت. وأضاف »خشيت اال أوفق في 
حتقيق مركز متقدم في املسابقة بعد تعرضي لالصابة 

في الكتف«، مشيرا الى انه وضع جل طاقته في 
احملاولة األولى من املنافسة وجنح بتحقيق رمية 

موفقة صعبت من مهمة املنافسني بفارق بلغ نحو 
ثالثة أمتار. من جانبه، عبر الثنائي عبداهلل مقدس 

ومحمد الغريب عن فرحتهما باحراز امليدالية الذهبية 
في مسابقة التنس لفئة الزوجي بعد تفوقهما على 

أبطال العرب وأفريقيا واملصنفني دوليا واحرازهما 
للمرة األولى املركز األول في الدورات العربية.
وأكد الالعبان مقدس والغريب ان هذا االجناز 

يدفعهما الى مواصلة عطائهما في املشاركات املقبلة 
وإضافة املزيد من االجنازات للرياضة الكويتية في 

مختلف احملافل الرياضية سواء العربية او اآلسيوية 
او العاملية. بدوره أشاد رئيس االحتاد العربي ونائب 

رئيس نادي الرماية م.دعيج العتيبي باملستوى املتميز 
الذي ظهر به الرامي االوملبي فهيد الديحاني في 

مسابقة احلفرة املزدوجة )دبل تراب( وحصوله على 
امليدالية الذهبية اضافة الى حصول الفريق الكويتي 

على امليدالية الفضية في املسابقة ذاتها.  وعبّر 
العتيبي عن اعجابه باملستويات العالية التي شهدتها 

املسابقة وارتفاع مستوى رماة العرب ما جعل 
املنافسة صعبة جدا بني املشاركني الذي حققوا نتائج 

عالية تصنف ضمن االرقام العاملية. وأشاد بالدعم 
الالمحدود الذي يقدمه رئيس االحتاد اآلسيوي ونادي 

الرماية الشيخ سلمان احلمود للعبة ما كان له االثر 
الكبير في نفوس رماة وراميات الكويت في حصد 

األلقاب العربية واآلسيوية والعاملية.

منافسات اليوم
الكرة الطائرة )سيدات(

الدوري والكأس12الكويت � اجلزائر
الدوري والكأس2قطر � اإلمارات

كرة السلة
اجلزيرة الرياضية 111لبنان � السودان
اجلزيرة الرياضية 1:151العراق � املغرب

اجلزيرة الرياضية 3:301تونس � مصر
اجلزيرة الرياضية 5:451األردن � اجلزائر

كرة اليد )سيدات(
اجلزيرة الرياضية 42اجلزائر � تونس

اجلزيرة الرياضية 62قطر � األردن

ذهبية للحداد في الوثب الطويل وبرونزية للمرشاد ..والطائرة حتسم بطاقة العبور األخيرة

األزرق يفوز على السعودية ويتأهل ملواجهة األردن في نصف النهائي
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